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ATA N.º 6
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e
uma horas, no Edifício da Delegação da Freguesia de Lousã e Vilarinho, em Vilarinho,
reuniu a Assembleia de Freguesia em reunião ordinária, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1 – Informação escrita do senhor Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia
bem como da situação financeira.
2 - Toponímia.
O Presidente da Assembleia, Carlos Santos, começou por saudar os presentes dando de
imediato início aos trabalhos.
Registando-se a presença de Público, o Presidente da Assembleia questionou se o
mesmo pretendia usar da palavra no período que lhe estava destinado. Não se
registando qualquer inscrição, o Presidente passou ao período antes da Ordem de
Trabalhos.
Seguidamente, pediram a palavra:
Da bancada do PSD, Carlos Soares, Hélder Lourenço.
Da bancada do PS, Liliana Simões, Mário Fontes, João Santos, Filipe Amado.
Liliana Simões, da bancada do PS, começou por fazer o ponto de situação dos projetos
estabelecidos entre a Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho e a Associação de
Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares (ADSCCL). Seguidamente, referiu
pontos menos positivos relativamente à abertura da Escola Básica nº 1 da Lousã,
nomeadamente no que se refere à falta de pessoal auxiliar, iluminação dos espaços,
horário de almoço alargado e o sistema de horários do transporte escolar.
Mário Fontes iniciou a sua intervenção chamando a atenção para o facto de as obras de
Vale Maceira estarem paradas devido à falta de material. Aproveitando a sua
intervenção, solicitou igualmente material de iluminação para o referido local.
Carlos Soares, da bancada do PSD, começa por dar os parabéns à ADSCCL por todos os
projetos que têm vindo a desenvolver. Ainda na sua intervenção, alertou para o perigo
que representam os camiões e autocarros estacionados na berma da Av. Afonso
Henriques, dado que retiram a visibilidade aos condutores e peões.
Hélder Lourenço, após congratular o dinamismo da ADSCCL, solicita o fornecimento de
um email institucional aos elementos da bancada do PSD para que possam responder às
solicitações dos fregueses sem que para isso tenham que recorrer aos emails pessoais.
Informa igualmente que o novo site da junta de freguesia não está disponível através de
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consulta do motor de busca Google. Ainda no uso da palavra, informa a Assembleia que
um freguês solicita a abertura da estrada que vem na direção do Matadouro para a EDP.
João Santos felicita todos os membros da Assembleia pelo primeiro ano de mandato.
Dando resposta à solicitação apresentada por Hélder Lourenço, informa que a Câmara
Municipal da Lousã fez diligências no sentido de reabrir a passagem entre o Matadouro
e a EDP, mas a Refer está irredutível na sua recusa. No que concerne à intervenção de
Liliana Simões, João Santos informa que a Câmara está ciente dos problemas que
decorrem da abertura da Escola Básica nº 1 da Lousã, mas exorta a que os mesmos sejam
relatados através da Coordenadora da Escola.
Filipe Amado dá conhecimento ao Executivo da Junta que a estrada que passa atrás do
Cemitério de Vilarinho possui muros que se encontram em risco de cair. A situação é
tanto mais preocupante dado que a mesma é utlizada pelas crianças que fazem o
percurso entre a nova escola e o lugar de Vilarinho.
Antes de passar a palavra ao Presidente da Mesa da Assembleia, Carlos Santos refere
que a abertura do ano letivo foi um processo muito complexo devido à radical
transformação do panorama escolar, no entanto, não pode deixar de saudar a melhoria
do Parque Escolar da Lousã.
O presidente da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, António Marçal, usando a
palavra, saudou todos os presentes. Começa por fazer referência ao aniversário da Nova
Junta, onde se tentou criar uma nova entidade autárquica, sem nunca esquecer as
especificidades das duas Juntas extintas. Relativamente à intervenção de Liliana Simões,
António Marçal expressa a sua estupefação pela ausência de auxiliares. No que concerne
ao estacionamento de veículos de grande porte na Av. Afonso Henriques, defende que
se deve arranjar um lugar alternativo para o seu parqueamento. Dando resposta à
intervenção de Hélder Lourenço, informa não só que a página da Junta ainda está em
fase, mas igualmente que o servidor não comporta a criação de um email para cada um
dos membros da Assembleia de Freguesia.
João Santos complementa a informação veiculada pelo Presidente do Executivo, dando
conhecimento aos presentes que se abriu um procedimento de contratação de
auxiliares escolares, de forma a suprir as necessidades detetadas.
Entrando no Primeiro Ponto da Ordem de Trabalhos, informação escrita do senhor
Presidente da Junta acerca da atividade da autarquia bem como da situação financeira.
O Presidente da Junta, António Marçal, procedeu a uma breve explanação de diversas
atividades promovidas nos meses de julho, agosto e setembro de 2014, destacando as
limpezas efetuadas na freguesia, bem como a manutenção de estradas, caminhos e
linhas de água durante este período.
Inscreveram-se:
Da bancada do PS, Carlos Antunes.
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Da bancada do PSD, Carlos Soares.
Carlos Soares, no uso da palavra, interroga os membros do Executivo sobre o número
de funcionários que a Junta tem a trabalhar no terreno. Aproveita, igualmente, não só
para dar os parabéns aos mesmos não só por pagarem aos fornecedores dentro do
prazo, mas por recorrerem, sempre que possível, a empresas lousanenses.
Carlos Antunes agradece ao Executivo da Junta pelo apoio dado na festa de aniversário
do Clube Desportivo Lousanense.
Respondendo às interpelações, António Marçal, informa que no cômputo total dos
diversos projetos, a Junta possui cerca de 20 funcionários.
Segundo Ponto da Ordem de Trabalhos, toponímia. No que respeita a este ponto e no
seguimento de ofício da Câmara Municipal da Lousã onde era solicitada a pronúncia da
Junta de Freguesia sobre a atribuição do topónimo Largo Dr. António Moncada,
proposta pela Comissão Municipal de Toponímia, a Assembleia de Freguesia nada tem
a opor a esta atribuição.
E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia
às vinte e duas horas e vinte e cinco minutos. Foi elaborada a presente ata que, depois
de lida e aprovada, vai ser assinada pela Mesa.
O Presidente da Mesa
_________________________________
(Carlos Manuel de Jesus Santos)
O Primeiro Secretário
_________________________________
(João António Martins dos Santos)
A Segunda Secretária
_________________________________
(Ana Filipa Rodrigues Sêco)

