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ATA NÚMERO OITO 

No dia vinte e cinco do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas 

vinte e uma horas, na sede da Junta de Freguesia de Covelas, sita na 

Rua do Soutal, número sessenta e quatro, Covelas, quatro mil 

oitocentos e trinta – cento e vinte e oito Póvoa Lanhoso, sob a 

presidência de Olga de Jesus de Oliveira Fernandes Duque, 

secretariada por Maria Luísa Coutinho Brandão Teixeira de Araújo e 

José Albino Santos de Carvalho, reuniu, em sessão ordinária, a 

Assembleia de Freguesia de Covelas, com a seguinte ordem de 

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

Período antes da ordem do dia. -------------------------------------------------

Ordem do Dia: ---------------------------------------------------------------------

PONTO UM: Leitura e votação da ata da sessão anterior (vinte e nove de 

junho de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------  

PONTO DOIS: Deliberação sobre proposta do executivo da revogação da 

deliberação do ponto quatro, da sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia de Covelas, de vinte e nove de setembro de dois mil e catorze, 

da colocação de um sinal de trânsito de sentido proibido na Rua da 

Feiteira. -----------------------------------------------------------------------------  

PONTO TRÊS: Análise da atividade da Junta de Freguesia bem como à 

sua situação financeira, conforme o disposto na alínea g), do número 

dois, do artigo vinte e dois, do Regimento da Assembleia de Freguesia de 

Covelas, de vinte e um de dezembro de dois mil e treze. -------------------- 

Período de intervenção destinado ao público. --------------------------------

Estiveram presentes os seguintes membros: Adolfo da Cunha Oliveira, 

Mónica Bruna Gomes da Costa e Ângela Coutinho Gonçalves. ------------ 

O membro Fernando Lemos Coelho faltou. ----------------------------------- 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

84 
 

Todos os elementos da Junta de Freguesia estiveram presentes, ou seja, 

Manuel Freitas Fernandes (Presidente), José Filipe Araújo de Sousa 

(Secretário) e Agostinho Alves Fernandes (Tesoureiro). ---------------------- 

Depois de todos terem tomado os seus lugares e assinada a respetiva 

folha de presença, a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

deu início à sessão. ---------------------------------------------------------------

Entrou-se, então, no período antes da ordem do dia: a senhora 

Presidente da Mesa passou a palavra ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia. Este, no uso da palavra, referiu: “Dou os parabéns ao nosso 

grupo “DIAMONDS DANCE”, pela atuação no dia vinte e seis de julho de 

dois mil e quinze, no programa “Verão Total”, da RTP UM, na Póvoa de 

Lanhoso. ---------------------------------------------------------------------------- 

Estendendo os parabéns, quero agradecer, em especial, à Mónica e à 

Susana, pela atitude que tiveram por se disponibilizarem para darem 

umas aulas de “aeróbica” aos Covelenses. A Junta de Freguesia está 

disposta a apoiar este projeto, dentro das suas possibilidades. ----------- 

Na sequência do passado na sessão anterior, informo que deu entrada, 

no dia dezassete de agosto de dois mil e quinze, na Câmara Municipal 

de Póvoa de Lanhoso, um requerimento a requerer a doação de 

duzentos e cinquenta metros quadrados de tijoleira, para o 

revestimento do piso do r/chão do Salão Paroquial da Freguesia de 

Covelas, cujo valor do metro quadrado é de seis euros, o que perfaz 

um montante global de mil e quinhentos euros, ou, em alternativa, o 

referido montante global em dinheiro.------------------------------------------ 

Na reunião do executivo, de um de setembro de dois mil e quinze, foi 

aprovado por unanimidade fazer um reconhecimento público ao senhor 

Padre Couto, pelos quase cinquenta e cinco anos ao serviço da Paróquia 
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da Freguesia de Covelas. A data previsível para a homenagem é o dia 

oito de novembro de dois mil e quinze. Neste ato solene de homenagem, 

a Junta de Freguesia gostaria de contar com a colaboração de todos os 

membros da Assembleia de Freguesia, principalmente da senhora 

Presidente da Assembleia de Freguesia de Covelas, de forma a dar-nos a 

honra de presidir à cerimónia em conjunto com o senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Covelas. ------------------------------------------------- 

Em dois de setembro de dois mil e quinze, a Junta de Freguesia 

recebeu um convite do senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

da Póvoa de Lanhoso, Dr. Humberto Carneiro, para as comemorações 

do cinco de setembro. Foi enviado mail, no dia três de setembro de dois 

mil e quinze, a agradecer e informar o senhor Provedor, que a Junta de 

Freguesia seria representada na cerimónia pela senhora Presidente da 

Assembleia de Freguesia, Dra. Olga Duque, acompanhada pelo seu 

marido Dr. João Duque. ---------------------------------------------------------- 

Conforme a planta de localização, que foi distribuída a todos os 

elementos desta Assembleia de Freguesia, a Junta de Freguesia 

apresentou uma proposta de atribuição de novo topónimo - Travessa 

do Carvalho. A proposta vai ser enviada à Comissão Permanente de 

Toponímia e Trânsito, na Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso, 

da qual faço parte. Espera-se a sua aprovação. ------------------------------ 

No dia dezoito de outubro de dois mil e quinze, completam-se dois anos 

sobre o início do nosso mandato. A Junta de Freguesia congratula-se 

pelo trabalho já realizado, apesar da recessão económica e sem as 

avultadas disponibilidades financeiras antes existentes. Há, de facto, 

muita obra feita e o saldo é francamente positivo. Congratula-se, 

igualmente, com a postura profundamente democrática no 

funcionamento das sessões da Assembleia de Freguesia, nas quais o 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

86 
 

lema é inequívoco: todos estão empenhados e a trabalhar em prol da 

Freguesia, com um sentido exclusivo no engrandecimento e bem-estar 

das populações, que elas também se têm juntado às iniciativas 

inúmeras, numa união excelente, sem divisionismos políticos ou 

questiúnculas partidárias. A Freguesia é uma e todos parecem querer 

isso. Esta é a minha convicção”. ------------------------------------------------    

A senhora Presidente da Mesa passou a palavra à senhora Mónica 

Costa, que começou por agradecer as palavras do senhor Presidente da 

Junta. Perguntou, de seguida, em que ponto estava o seu pedido 

relativo aos espelhos. Pediu à Junta de Freguesia microfones de boca 

(portáteis) e conjunto de quatro STEP. Referiu ainda que o grupo 

“DIAMONDS DANCE” teria uma atuação de teatro concerto, no Teatro 

Club da Póvoa de Lanhoso, talvez no primeiro fim de semana do mês de 

dezembro e que a festa de Natal das crianças este ano seria ou a 

dezanove ou a vinte de dezembro. ----------------------------------------------    

Interveio a senhora Primeira Secretária da Mesa. Afirmou que se 

inscrevera na plataforma dos refugiados, para o acolhimento de alguma 

família na nossa Freguesia, acrescentando que lhe parecia que a 

Freguesia tinha condições de acolhimento, mercê da união existente na 

Freguesia. As condições de acolhimento passavam pelo alojamento 

autónomo, vestuário e apoio a fundos para melhorar as condições de 

habitabilidade em algumas casas desabitadas que existem na 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

No usa da palavra, o senhor Adolfo Oliveira disse que, naquele 

momento, se lembrava de três casas desabitadas: a casa da Igreja 

(residência do Padre); a casa do David Gomes; a casa do seu falecido 

pai. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Presidente da Junta de Freguesia, em resposta, considerou 

ser essa situação uma questão nova, pois na Freguesia não existem 

pessoas nem muito ricas nem pessoas muito pobres. Em relação à 

residência paroquial só o Paço poderia decidir, mas iria estudar o 

assunto com a Câmara Municipal. ---------------------------------------------  

No uso da palavra, a senhora Presidente da Mesa salientou que se 

deveria falar com o Padre Rafael quanto à residência paroquial e, 

juntamente com a Junta de Freguesia, enviarem uma delegação, para 

expor o assunto ao D. Jorge Ortiga. --------------------------------------------  

Todos os membros da Junta e Assembleia de Freguesia se mostraram 

disponíveis para trabalharem nesse acolhimento, ficando decidido que 

todas as novidades sobre o assunto seriam da responsabilidade da 

senhora Primeira Secretária da Assembleia de Freguesia, que as 

enviaria, em primeiro contacto, ao Filipe, ficando este encarregue de as 

enviar aos demais. ----------------------------------------------------------------   

Em seguida a senhora Presidente da Mesa referiu que estava concluído 

o período antes da ordem do dia; que iriam ser iniciados os trabalhos do 

período da ordem do dia, com a leitura do ponto um. ----------------------- 

A senhora Mónica Costa pediu a palavra. Concedida que lhe foi, pela 

senhora Presidente da Mesa, pediu que se corrigisse a página oitenta, 

da ata, onde menciona “…todas as segundas-feiras, das vinte e uma 

horas às vinte e duas horas …”, para “… todas as segundas-feiras, das 

dezanove horas e quinze minutos às vinte e duas horas …”. ---------------  

A senhora Presidente da Mesa concordou com a observação da senhora 

Mónica Costa e pediu à senhora Primeira Secretária da Assembleia de 

Freguesia, para corrigir. ---------------------------------------------------------- 
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Feita a correção da ata número sete, nenhum outro membro fez 

qualquer pedido de intervenção. A senhora Presidente da Mesa colocou 

este ponto à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. -------  

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto dois. Depois passou a palavra ao senhor 

Presidente da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que o presente 

documento foi aprovado em sessão ordinária, da Junta de Freguesia, 

em um de setembro de dois mil e quinze. Explicou todos os pormenores. 

Não havendo qualquer pedido de intervenção, a senhora Presidente da 

Mesa pôs à votação este ponto, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade. O referido documento composto por uma folha fica 

arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de Freguesia de 

Covelas, rubricado e assinado pela senhora Primeira Secretária, desta 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------- 

Seguidamente a senhora Presidente da Mesa retomou os trabalhos, com 

a leitura do ponto três referente à análise da atividade da Junta de 

Freguesia, bem como à sua situação financeira. Passou a palavra ao 

senhor Presidente da Junta de Freguesia. ------------------------------------ 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra, 

explicou todos os pormenores. -------------------------------------------------- 

O senhor Adolfo Oliveira pediu a palavra. Concedida que lhe foi, pela 

senhora Presidente da Mesa, perguntou pela razão de não se ter 

analisado a Fonte da Rita (Travessa da Rita). --------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que o executivo 

mandou analisar as três fontes mencionadas, já que estão situadas em 
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zonas de muita passagem, e a Fonte da Rita estar, de momento, numa 

zona sem qualquer passagem, mas, a seu tempo, será analisada. -------- 

A senhora Mónica Costa pediu a palavra. Concedida que lhe foi, pela 

senhora Presidente da Mesa, questionou sobre o que seria feito na 

Fonte Vila, e que informação seria dada à população. ---------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que se fariam 

umas intervenções, para solucionar o problema. Enquanto não houver 

resultados positivos, vai colocar-se uma placa com a descrição: “ÁGUA 

NÃO CONTROLADA”. Os resultados da análise serão divulgados nos 

lugares de estilo e no site da Junta de Freguesia. --------------------------- 

No uso da palavra a senhora Presidente da Mesa perguntou sobre a 

periodicidade das análises e referiu que pelo menos uma vez em cada 

ano seria conveniente. ------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que concordava 

que fosse com a periodicidade de um ano, embora, nesta altura, melhor 

seria, de seis em seis meses. ---------------------------------------------------- 

Não havendo mais qualquer intervenção, a Assembleia de Freguesia de 

Covelas ficou inteirada. O referido documento composto por três folhas 

fica arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de 

Freguesia de Covelas, assinado pela senhora Primeira Secretária, desta 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------- 

A senhora Presidente da Mesa deu por concluído o período da ordem do 

dia e abriu, de imediato, o período de intervenção destinado ao público. 

Dirigiu-se aos assistentes, perguntou quem queria intervir. ---------------

Interveio, primeiro, o senhor José da Silva Ferreira, da seguinte forma: 

“Sinto-me descontente e revoltado com a situação da paragem dos 

autocarros no sentido Braga – Póvoa de Lanhoso, na Av. de Covelas 
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(Quinta de Sabarigo). Os moradores dos antigos lugares de Vila e Souto 

ficaram prejudicados desde a retificação da estrada nacional cento e 

três, pois para apanharem a camioneta para a Póvoa de Lanhoso, têm 

de percorrer quase trezentos metros na faixa de rodagem e depois têm 

de atravessar a via, para se dirigirem à paragem em frente da entrada 

da Quinta de Sabarigo. Na altura, a Junta de Freguesia e a Câmara 

Municipal não tiveram em conta a segurança dos moradores dos 

lugares do Souto e Vila. Não sei o que se passou, nem percebo. O 

falecido senhor Cunha recebeu cento e vinte e cinco mil euros e ainda 

lhe entregaram o pedaço da antiga estrada nacional, houve aqui coisas 

muito estranhas. Também não sei como a Junta de Freguesia de então 

não aceitou uma passagem aérea de peões, que a Câmara Municipal de 

Braga se disponibilizou a oferecer. Agora, pelo menos, para remediar o 

caso, faça-se um passeio atrás dos railes, para que os utentes estejam 

mais seguros, porque o limite de velocidade nessa zona é de setenta 

km/h, mas os veículos passam sempre a cento e tal km/h”. -------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia prometeu que a Junta de 

Freguesia faria um ofício às Estradas de Portugal, sobre o assunto. ----- 

Usando de novo a palavra o senhor José da Silva Ferreira disse que no 

antigo lugar de Vila (Rua de Vila) também seria conveniente na estrada 

proceder à colocação de umas lombas, de sorte que os automóveis não 

circulem com grandes velocidades. Ao qual retorquiu o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia que a Rua de Vila, é a estrada 

municipal quinhentos e noventa e dois, sendo por isso da 

responsabilidade da Câmara Municipal. --------------------------------------  

Depois interveio o senhor Fernando Gomes Valente, questionando se a 

Rua do Vadieiro seria beneficiada na sua totalidade. ------------------------ 
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O senhor Presidente da Junta referiu que a intervenção na Rua do 

Vadieiro era apenas junto à habitação do senhor Adélio Antunes, para 

corrigir umas anomalias em relação às águas pluviais. --------------------- 

A senhora Presidente da Mesa deu por terminado o período de 

intervenção destinado ao público. Colocou à consideração do plenário a 

aprovação da ATA em minuta, sendo esta aprovada por unanimidade. 

Desejou a todos os presentes a continuação de bom fim de semana e 

deu por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia, às vinte e duas 

horas e vinte e cinco minutos. ---------------------------------------------------  

Foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser 

assinada, por os membros desta Assembleia de Freguesia presentes. ----

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


