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ATA NÚMERO NOVE 

No dia dezassete do mês de dezembro 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: Aprovação da ata da sessão anterior (vinte e cinco de 

setembro de dois mil e quinze. -------------------------------------------------- 

PONTO DOIS: Autorização para a celebração de acordos/contratos, ao 

abrigo da alínea g), do número um, do artigo nono, do anexo I, da Lei 

número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de setembro, e do 

Regimento da Assembleia de Freguesia de Covelas, a saber: --------------- 

a) Adenda ao acordo de execução de delegação de competências na 

Junta de Freguesia de Covelas em matéria de limpeza das vias e 

espaços públicos, sarjetas e sumidouros. --------------------------------- 

b) Adenda ao contrato interadministrativo de delegação de 

competências na Junta de Freguesia de Covelas, em matéria de 

manutenção, conservação e reparação de vias municipais, conforme 

estabelecido na alínea bb), do número um, do artigo trigésimo 

terceiro, do anexo I, da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, 

de doze de setembro e contrato de atribuição de subsídio. ------------- 

PONTO TRÊS: Apreciação e votação do orçamento das receitas e 

despesas para o ano de dois mil e dezasseis. --------------------------------- 
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PONTO QUATRO: Apreciação e votação do plano plurianual de 

investimentos para o ano de dois mil e dezasseis. ---------------------------  

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

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

dois, do artigo vigésimo segundo, 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: Fernando Lemos Coelho, 

Adolfo da Cunha Oliveira, Mónica Bruna Gomes da Costa e Ângela 

Coutinho Gonçalves. -------------------------------------------------------------- 

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: “Quero dar os parabéns ao 

nosso Rancho Folclórico S. Julião de Covelas, pela atuação em vinte e 

sete de setembro de dois mil e quinze, na Póvoa de Lanhoso, na I Edição 

da Feira Tradicional Maria da Fonte. ------------------------------------------- 

Estendendo esses parabéns, quero agradecer ao senhor Adolfo Oliveira, 

pela sua atitude, disponibilizando-se com a sua contribuição na 

organização do evento dos Jogos Populares, realizados em vinte e sete 

de setembro de dois mil e quinze, na Póvoa de Lanhoso, também 

inseridos na I Edição da Feira Tradicional Maria da Fonte. ---------------- 
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A Junta de Freguesia, no final da atuação do Rancho Folclórico, 

proporcionou um lanche aos elementos do Rancho. O valor foi de 

setenta e quatro euros e cinquenta cêntimos. ----------------------------  

Em catorze de outubro de dois mil e quinze, recebemos da Câmara 

Municipal os agradecimentos pela colaboração prestada nesse evento. --

Quero igualmente dar os parabéns e agradecer ao grupo “Diamonds 

Dance”, pelas atuações: no dia oito de novembro de dois mil e quinze, 

no ato público de reconhecimento e homenagem ao Reverendíssimo 

Padre Couto; nos dias três, quatro e cinco de dezembro de dois mil e 

quinze, no teatro club, na Póvoa de Lanhoso, no teatro concerto dois mil 

e quinze. ---------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência da sessão anterior, informo que o requerimento do 

Conselho Económico Paroquial de Covelas foi despachado 

favoravelmente pela Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso. Foi 

aprovado o levantamento de mil e quinhentos euros, em favor desta 

instituição. -------------------------------------------------------------------------- 

Congratulo-me com o acordo alcançado no sentido de haver consenso 

na apresentação de uma única lista candidata aos órgãos sociais do 

Grupo Desportivo de Covelas. Dou os parabéns a todos os 

intervenientes e desejo as maiores felicidades ao mandato na pessoa do 

Victor Fernandes. ------------------------------------------------------------------ 

No passado dia onze de dezembro de dois mil e quinze, na sede da 

Junta de Freguesia, às vinte horas e trinta minutos, decorreu a 

apresentação da peça de teatro “Médico à Rasca”, representada pelo 

Grupo de Forjães em Cena – Esposende, terra natal do Padre Rafael, de 

cujo evento ele próprio se ocupou. A Junta de Freguesia apoiou a 

iniciativa, com um custo de duzentos e vinte euros, para que assim as 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

95 
 

entradas fossem gratuitas. No final da atuação, entre os presentes, 

houve um momento de convívio, culminado com o cantar dos parabéns 

ao Padre Rafael, pelo seu vigésimo oitavo aniversário. A Junta de 

Freguesia agradece ao Padre Rafael por todos estes momentos de boa 

disposição. -------------------------------------------------------------------------- 

Estão na tipografia a serem feitos os calendários e o cartão de boas 

festas, para serem distribuídos, como no ano passado (porta a porta). -- 

O executivo deseja a todos aqui presentes um Santo e Feliz Natal, com 

muita saúde, paz e amor na companhia de todos os seus queridos, bem 

como um Ano Novo de dois mil e dezasseis, com muita coragem, paz, 

fraternidade e amor. São os votos de todo o executivo”. --------------------  

A senhora Presidente da Mesa passou a palavra à senhora Mónica 

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

Junta. Referiu que ela e alguns elementos do grupo “DIAMONDS 

DANCE” participariam no teatro concerto, no dia seguinte (dezoito de 

dezembro de dois mil e quinze), no Teatro Club da Póvoa de Lanhoso, 

na festa do VINIL e que a festa de Natal das crianças/dois mil e quinze, 

seria no domingo dia vinte de dezembro de dois mil e quinze, com inicio 

às catorze horas e trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de 

Covelas. -----------------------------------------------------------------------------    

Interveio o senhor Adolfo Oliveira. Afirmou que estaria disponível para 

ajudar no que fosse possível, em nome da Freguesia de Covelas. ---------   

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. Nenhum membro 

fez qualquer pedido de intervenção sobre o mesmo. A senhora 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE COVELAS 

 

96 
 

Presidente da Mesa colocou-o 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 dezembro 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 sete folhas 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 reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto três. 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 extraordinária, da Junta de 

Freguesia, em oito de dezembro 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 sete folhas 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. -------------------------------------------------------- 
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Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa reiniciou os trabalhos, 

com a leitura do ponto quatro. 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 extraordinária, da Junta de 

Freguesia, em oito de dezembro 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 duas folhas 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 cinco 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. -------------------------------------------------- 

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

senhora Presidente da Mesa, referiu que não foi mencionada a aquisição 

dos microfones. -------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu que constitui 

um mero lapso a não comunicação desta compra; que os mesmos 

custaram cento e noventa euros. --------------------------------------------- 

Não havendo mais qualquer intervenção, a Assembleia de Freguesia de 

Covelas ficou inteirada. O referido documento composto por quatro 

folhas fica arquivado na pasta dos anexos das atas da Assembleia de 
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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. --------------- 

Não havendo qualquer pedido de intervenção, 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 

bom fim de semana e deu por encerrada a sessão da Assembleia de 

Freguesia, às vinte e três horas. ------------------------------------------------  

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

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

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


