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Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Senhor Presidente da Câmara 

Senhores Vereadores 

Senhores Presidentes de Junta 

Colegas da Junta 

Senhores Membros da Assembleia de Freguesia 

Reverendíssimo Padre Couto 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Hoje, aqui reunidos, em ato solene de homenagem, reconhecemos a Jaime de 

Sousa Oliveira, o bom desempenho e o muito que fez ao longo de quase 31 

anos (de 13 de Janeiro de 1983 a 18 de Outubro de 2013), como Presidente da 

Junta de Freguesia de Covelas.  

Este ato solene de homenagem deveu-se à minha iniciativa, como 

demonstração do normal funcionamento cívico democrático da alternância de 

poderes, sem constrangimentos perante as várias pessoas que desejam o 

melhor para as suas populações. 

Teve, no entanto, a aprovação de todos os meus colegas do executivo, de todos 

os membros eleitos na minha lista, para a assembleia de freguesia, e de todos 

os restantes elementos concorrentes e não eleitos. 
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Prova disso mesmo é o facto de a Dra. Olga Duque, atual Presidente da 

Assembleia de Freguesia de Covelas, nos dar a honra de presidir a esta 

cerimónia. 

Esta iniciativa, estou certo, levará alguns a pensar que a fazemos por 

bajulação, por ser amigo do Jaime. Não, não é. O mérito é todo dele, vejamos: 

• Concordando-se ou não, trabalhou, ao longo destes anos, com um único 

pensamento: o de pensar sempre em Covelas – apenas em Covelas. 

• Fez sempre, segundo a sua perspetiva, o que entendeu ser o melhor para a 

freguesia; 

• Amou e ama a sua terra e disso, creio, ninguém terá dúvidas; 

• Ao longo destes quase 31 anos, sempre lutou para que os Covelenses 

estivessem na linha da frente; 

• Muito para além do tempo despendido na Junta de Freguesia, sempre 

esteve ligado e continua ligado, de uma forma ou outra, a quase todas as 

associações e grupos existentes na freguesia; 

• Durante todos os seus mandatos, trabalhou com Presidentes de Câmara de 

diversas proveniências político-partidárias, mas independentemente das 

origens eleitorais, sempre pugnou pelos interesses da freguesia, pelo bem-

estar das suas populações e em prol do desenvolvimento de Covelas; 

• Em todos os atos eleitorais em que participou, desde 1982, independente 

dos apoios eleitorais com que contou, conseguiu inequívocas maiorias, em 
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comunhão plena com os seus concidadãos. Não lhe reconhecer mérito 

nestas vitórias seria intelectualmente desonesto.   

Outras razões poderiam ser evocadas, mas uma única e forte conclusão se 

nos impõe: o Jaime é Covelas, apenas Covelas. 

O Jaime não foi apenas Presidente, ao longo destes quase 31 anos. O seu 

exercício autárquico conta ainda com um mandato como secretário da Junta 

de Freguesia, no mandato compreendido entre 1976 e 1979. 

Pensarão alguns que Covelas podia estar muito melhor. É um raciocínio 

legítimo. Mas sabemos: o Jaime fez sempre o que pôde e soube com um único 

intuito – servir o melhor possível a freguesia. 

Covelas, nestes anos, transfigurou-se. Somente quem não a conhecia ou 

esteja afastado da boa-fé o não reconheceria. De forma sucinta, eis algumas 

das transformações: 

• Rua de S. Julião, Rua de Vila, Largo da Igreja, Rua de Guivães, Rua do 

Carvalho, Rua das Cantoneiras, Rua da Escola, Rua do Souto, Rua Campo 

de Futebol, Rua da Ribeirinha, Largo José Fernandes, Rua do Soutal, Sede 

da Junta de Freguesia, apoio à construção do Salão Paroquial…; 

• O Jardim de Infância, desde 1984. 

 

Nestes quase 31 anos de Presidência, contou sempre com a leal colaboração 

dos Presidentes da Assembleia de Freguesia; primeiro Isaías de Sousa, no seu 

primeiro mandato (de 1982 a 1985); depois, nos mandatos restantes José 
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Manuel Gonçalves. É igualmente pertinente que a ambos concedamos um 

muito obrigado pela efetiva colaboração. 

O Jaime, ao longo dos anos, demonstrou, sem reservas, o muito que a 

Freguesia e os seus habitantes eram para ele importantes; pensou sempre no 

melhor, com uma inexcedível dedicação à causa pública e ao bem-estar da 

população. 

Que pôde esquecer o infortuno que teve de enfrentar, em 17 de Junho de 

1984 – a tragédia que, brutalmente, lhe arrebatou a precoce juventude do seu 

filho Carlos? Ainda assim, e apesar da dor, não se abateu; tão-pouco 

abandonou os seus concidadãos. 

Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

Senhor Presidente da Câmara 

Senhores Vereadores 

Senhores Presidentes de Junta 

Colegas da Junta 

Senhores Membros da Assembleia de Freguesia 

Reverendíssimo Padre Couto 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 
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Nada mais necessitamos para justificar esta cerimónia.  

Este dia de convívio dos Covelenses, no qual o Jaime, ao longo destes anos, 

implantou, de forma mais vincada, a confraternização entre todos, é aqui e 

mais uma vez celebrizado, nos moldes por ele sentido – o de trazer aos 

Covelenses um pouco de felicidade. 

Jaime, da minha parte o muito obrigado por teres conseguido toda esta força, 

por teres conseguido aguentar estes anos ao leme desta nau que é Covelas, 

trabalhando da melhor forma que pudestes e soubestes, por teres sido capaz, 

dando o teu melhor pela freguesia e seus habitantes, levá-la a bom porto, por 

nunca teres esquecido Covelas e só em Covelas pensares. 

Desejo-te, Jaime, as maiores felicidades; que junto da tua família, agora mais 

disponível, recuperes o tempo perdido longe deles e os compenses pelo muito 

tempo que lhes “roubaste”, em prol da causa pública. 

Convenhamos: quase 31 anos são um tempo de vida. 

 

Bem hajas Jaime. 

Viva o Jaime da Rita. 

Viva Covelas. 

Viva a Póvoa de Lanhoso.  


