ATA Nº 52
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quinze, pelas onze horas, na
sede da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia, com a presença de António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena
Gomes Correia, Augusto Manuel Fernandes Simões e António de Fátima Lima
Gonçalves, com a seguinte
Ordem do Dia
01 – Participação do público
02 – Correspondência
03 – Informações do presidente
04 – Trabalhos feitos e a realizar
05 – Participação em reuniões / atividades
06 – Pagamentos
07 – Pedidos
08 – Pedidos de parecer
09 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário
10 – Ajustes
11 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
12 – Encontro Internacional sobre Jogos Tradicionais
13 – Comissão Nacional de Eleições
14 – Programa Escolhas
15 – Bolsa de Terras – Dueceira
O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes.
01 – Participação do público
Não havendo público presente, o presidente deu início à reunião.
02 – Correspondência
O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de
divulgação do projeto Intercultural Roundtable pela Activar; aviso da Câmara
Municipal sobre a interrupção de trânsito nos Ramalhais entre os dias dezanove e
vinte e um de setembro; informação e divulgação feita pela Câmara Municipal da
ação de formação “Deteção e Intervenção nos Maus Tratos/Abuso Infantil” a
realizar no dia trinta de setembro no Auditório do Agrupamento de Escolas de
Miranda do Corvo e organizada pela CPCJ de Miranda do Corvo; convite da
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Associação Empresarial Serra da Lousã para sessão de esclarecimento com a
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, no âmbito do PSR2020, no
dia trinta de setembro, no auditório da Biblioteca Municipal da Lousã; email do
espaço J – Activar com divulgação da oficina “Gostos e paladares – Culinária Turca
e Alemã”, a realizar no dia vinte e seis de setembro nas instalações do CAO da
ARCIL; convite da ADXTUR, Câmara Municipal de Castelo Branco e Junta de
Freguesia de Sarzedas para a inauguração do Centro de BTT de Sarzedas a
realizar no dia vinte de setembro; emails da Comunidade para a Economia Cívica
com documentação e programa para o congresso e posteriormente, com as
conclusões do congresso; convite da ANAFRE para participação nas ações de
formação a realizar no âmbito do Projeto de Modernização Administrativa das
Freguesias; divulgação da Câmara Municipal de sessão de análise e debate com
autarcas e colaboradores de Freguesias dos Municípios de Miranda do Corvo,
Lousã, Góis, Vila Nova de Poiares e Pampilhosa da Serra promovida pela CCDRC,
a realizar no dia nove de outubro no Auditório da Câmara Municipal de Miranda do
Corvo; convite de Mário Maia e do GERC (Grupo Etnográfico da Região de
Coimbra) para espetáculo de canto que será o encerramento do programa de
Noites de Música no coração da cidade de Coimbra, a realizar no dia vinte e seis de
setembro; convite das Aldeias de Xisto para inauguração da GRZ – Grande Rota do
Zêzere, a realizar nos dias vinte e seis e vinte e sete de setembro; convite da
Direção Geral das Autarquias Locais para a conferência “Comunicação Autárquica
– Passado, Presente e os Desafios para o Futuro”, a realizar no dia sete de outubro
no auditório da DGAL; convite da Direção da Efeitardósia para a estreia da peça de
teatro “O Mundo Começa às 5h47” no dia três de outubro; convocatória da
Dueceira para Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia seis de outubro e
envio de documentos; convite da organização da LousãMotores para jantar
convívio a realizar no dia dois de outubro; email da Lousitânea – Liga de Amigos da
Serra da Lousã com divulgação da venda a valor simbólico das árvores que têm em
viveiro; convite da ARCIL para o sexto Festival Nacional da Canção para Pessoas
com Deficiência Mental, a realizar no Cine Teatro no dia dez de outubro;
informação da DGAL sobre a newsletter informativa sobre a atividade, a publicar
com periodicidade bimestral; email da Câmara Municipal com divulgação e pedido
de apoio para as inscrições da Matiné Dançante e convívio para os idosos do
concelho a realizar no dia dezasseis de outubro no Parque Municipal de
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Exposições; convite da Floresta Unida para o evento + Floresta Lousã 2015, que
terá lugar na Lousã dia dezassete de outubro, com sessão de apresentação
marcada para as nove horas; convite da AESL para sessão de esclarecimento
promovida pela ASAE a decorrer no dia vinte no auditório da ADIBER, em Góis;
convite da Secção de Judo do Montanha Clube para participar na entrega de
medalhas da Prova de Judo a realizar no dia vinte e quatro de outubro no Pavilhão
Municipal; convite da Sociedade Columbófila para almoço, leilão de pombos e
magusto a realizar no dia vinte e quatro; convite da Câmara Municipal e da Activar
para a atividade “Pedalando pela Igualdade”, a realizar pelo Espaço Jovem no dia
vinte e quatro de outubro, e que assinala o dia Municipal da Igualdade e
Diversidade;
convite da AESL para sessão sobre o cheque formação a realizar no dia vinte e
dois de outubro no Auditório da Biblioteca Municipal da Lousã; informação da
ADSCCL sobre o projeto “Famílias com Afetos são Famílias Felizes” que foi aceite
na plataforma de crowdfounding para financiamento do Novo Banco.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa o executivo que, a convite da Junta de Freguesia
de Avelãs de Cima, no seguimento do contacto feito por esta Junta, o Coro Misto
da Sociedade Filarmónica Lousanense vai participar no encontro de coros a realizar
em Avelãs de Cima no próximo dia vinte e quatro. Mais informa que, no âmbito do
Projeto de Modernização Administrativa - SAMA, a empresa Inforlândia deverá
proceder a contacto telefónico para finalizar o processo de instalação e testes de
configuração do sistema e que o portal e-freguesias estará disponível brevemente,
embora para já apenas acessível às freguesias. Dá nota que no dia seis de outubro
reuniu com o Presidente da Câmara e com os restantes Presidentes de Junta. O
presidente informa que indicou o Clube Recreativo Vilarinhense e a Associação
Recreativa, Cultural e Desportiva de Vale de Maceira para estarem presentes nas
tasquinhas da Feira da Castanha e do Mel.
04– Trabalhos feitos e a realizar
O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos
funcionários da Junta durante este período. Foram também programados e
planificados os trabalhos mais urgentes.
05 – Participação em reuniões/atividades
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Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: reunião da comissão recenseadora com os
representantes dos partidos políticos, no dia dezassete de setembro; inauguração
das instalações da Konkrets em Coimbra no dia dezoito de setembro; inauguração
do Certame LousãMotores e Assembleia de Freguesia no dia vinte e cinco de
setembro; teatro “O Mundo começou às 5h47” pelo Grupo A Barraca Preta, no dia
três de outubro; comemorações do aniversário da República na Junta de Freguesia
das Gândaras, no dia cinco de outubro; atividade de plantação da Floresta Unida,
no dia dezassete de outubro; reuniões com os professores Mário Maia, Ana Rosa
Jaqueira, Paulo Coelho Araújo e Ana Rosário para a organização do Encontro
Internacional sobre Jogos Tradicionais, no âmbito do projeto “Jogos da Freguesia”.
06 – Pagamentos
O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês de
setembro, a saber: fatura 464 de Lousial Tours – Viagens e Turismo, Lda. no valor
de quinhentos e vinte e um euros e sessenta e nove cêntimos (521,69€); fatura 385
de Pormenor Singular Unipessoal Lda. no valor de cinco euros e oitenta e quatro
cêntimos (5,84€); fatura 4728 de Aníbal Antunes Bandeira no valor de vinte euros
(20,00€); fatura 97490 de Mille Paste Coimbra no valor de doze euros e cinquenta
cêntimos (12,50€); fatura 986 de Café Clube – Vilarinho no valor de catorze euros
(14,00€); fatura 377 e 383 de Carpinteiros Reunidos, Lda. no valor de trinta e quatro
euros e oitenta e sete cêntimos (34,87€); faturas 13480 e 42707 de Vodafone no
valor de quatrocentos e treze euros e vinte e cinco cêntimos (413,25€); recibo 1374
de Anafre no valor de trezentos e vinte e três euros (323,00]; fatura 71 de Tipografia
Lousanense no valor de setenta e três euros e oitenta cêntimos (73,80€); fatura
1593,1595, 1596, 1609 e 1611 de Chen Changyun no valor de onze euros e
sessenta e cinco cêntimos (11,65€); recibo 91 de Montanha Clube no valor de cem
euros (100,00€); fatura 116924 de Continente Hipermercados, S.A. no valor de
vinte e cinco euros e sessenta e sete cêntimos (25,67€); fatura 10930 da PT no
valor de trinta e quatro euros e vinte e oito cêntimos (34,28€); fatura 10316 de
Bricolousã, Lda. no valor de um euro e sessenta cêntimos (1,60€); faturas 581966,
582357, 582640 e 582005 de EDP, no valor de duzentos e sessenta e oito euros e
cinquenta cêntimos (268,50€); fatura 1483 de Lousanfer, Lda. no valor de um euro
e cinquenta e três cêntimos (1,53€); fatura 110780 de Grenke Renting SA no valor
de trezentos e cinquenta e seis euros e noventa e sete cêntimos (356,97€); fatura
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841143 de Securitas Direct no valor de quarenta e dois euros e setenta e oito
cêntimos (42,78€); no valor total de dois mil duzentos e sessenta e um euros e
noventa e três cêntimos (2.261,93€).
Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de
Alfocheira o valor de quinze mil e quinhentos euros (15.500,00 €) como
comparticipação pelos serviços de manutenção e limpeza de vias e caminhos
diversos efetuados por esta entidade; que foi pago o valor de dois mil seiscentos e
vinte e cinco euros (2.625,00) no âmbito do Projeto Abrigar o Futuro a várias
famílias de comprovada insuficiência económica. No âmbito da gestão corrente
entre a junta e as assembleias de compartes, o tesoureiro informou que foi
transferido para a conta da junta o valor de mil e quatrocentos euros (1.400,00 €).
07 – Pedidos
Presente pedido de agente de execução com a seguinte solicitação de
esclarecimento: “Qual a origem da Avenida Dr. José Maria Cardoso, no sentido de
saber se a mesma teve proveniência na Recta Lousa Carvalha Ramalhais, na
Freguesia de Lousã”. Deliberado responder que não é conhecida nos serviços a via
designada “Lousa Carvalha Ramalhais” na extinta freguesia de Lousã. Analisado
também o pedido do freguês Sérgio Carinhas para colaboração na reconstrução da
casa dos pais, sita no Casal dos Rios e que ardeu recentemente, nomeadamente
na cedência de mão-de-obra e remoção de entulho. De acordo com o previsto no
projeto “Abrigar o Futuro” e em articulação com os serviços de ação social da
Câmara Municipal, foi deliberado remover o entulho em data a acertar. Analisado
ainda o pedido de colaboração do projeto GABC – Projeto Grupos Aprender,
Brincar, Crescer. É um projeto apoiado pelo Ministério da Educação e Ciência
(MEC), através da Direção Geral de Educação (DGE) e conta com a parceria da
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), da Fundação Bissaya Barreto (FBB), do
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, da Universidade de Coimbra (UC) e do
Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e financiado pela Comissão Europeia.
Encontra-se direcionado a crianças até aos quatro anos de idade que não
frequentam qualquer tipo de resposta formal (creche ou jardim de infância) e suas
famílias. Analisado e deferido o pedido da Liga dos Amigos dos Bombeiros da
Lousã para montagem de iluminação exterior de apoio ao Baile Solidário, a realizar
no dia dez de outubro, no terreno anexo à Quinta de S. Luís, no Freixo, e cujas
receitas revertem para a aquisição de uma ambulância de socorro. Convidam o
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presidente a estar presente na atividade. Analisada a informação de José Manuel
Caetano acerca da disponibilidade e interesse em apresentar proposta para
seguros. Presente pedido da UCC Arouce para emissão de declaração de parceria
para a candidatura ao concurso Missão Continente Sorriso com o projeto de saúde
materna “Amor Perfeito”, atendendo a que a junta tem sido parceira no projeto com
a cedência de viatura, pagamento de combustível, seguro e manutenção. Foi
emitida declaração de parceria. Analisado e agendado o pedido da Sociedade
Columbófila Lousanense para limpeza do espaço envolvente à sede. Analisado e
agendado pedido de munícipe para intervenção nos passeios e tubagem das águas
residuais nas Areias Novas.
08 – Pedidos de parecer
Foram emitidos oito pareceres. O primeiro, sobre o pedido efetuado através do
setor de Desporto da CML, via eemail, para a organização nos dias dez e onze de
outubro do evento de BTT “Avalanche Licor Beirão”. Para dia dez (sábado) de
manhã estão previstos os treinos livres sem vigilância e à tarde uma largada de
qualificação para apurar a ordem de partida para o dia seguinte. Esta qualificação
tem o seu arranque no cimo da Silveira de Cima e término junto ao Castelo, e
decorre entre as dezasseis e as dezoito horas. No dia dez (domingo) durante a
manhã haverá lugar a treinos livres sem vigilância e a corrida está prevista para as
catorze horas e trinta minutos, com início no Trevim e final na Nave de Exposições.
Prevê-se a presença de quinhentos participantes. Solicitam autorização de
circulação do referido evento em percurso assinalado na cartografia junta ao
pedido. O segundo, sobre o pedido efetuado à Junta de Freguesia de Lousã e
Vilarinho pelo GOAL – Grupo Operacional de Airsoft da Lousã, para a emissão de
parecer para a organização nos dias dezoito, dezanove e vinte de setembro do
“Encontro Nacional de Airsoft”- OBM 2015, com cerca de cento e vinte pessoas, na
Quinta do Arinto, Cacilhas, Lousã. O terreno de jogo está identificado nos mapas
enviados em anexo ao pedido. O terceiro, sobre o pedido efetuado através do setor
de Desporto da CML, via eemail, para a organização pela Associação de
Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares, no dia dezoito de outubro de
um passeio de motas inserido no evento “1º Expoencontro Solidário” com a
designação de “Rota das 5 Maravilhas”. O referido passeio, que conta com cerca
de setenta participantes, terá início e final no Parque Municipal de Exposições,
começando pelas dez horas e terminando pelas doze horas e trinta minutos, de
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acordo com mapa anexo ao pedido. O passeio utilizará somente estradas
municipais no cumprimento escrupuloso das regras de trânsito. O quarto, sobre o
pedido efetuado através do setor de Desporto da CML, via eemail, para a
organização nos dias dezassete e dezoito de outubro do evento “Xisttos 2015” pela
empresa de animação turística “Lazer para todos” em parceria com a Federação
Portuguesa de Todo o Terreno Turístico. O referido evento consiste numa prova do
Calendário Nacional de Navegação de Todo o Terreno Turístico. O evento contará
com cerca de trinta e cinco carros e decorrerá nos dias dezassete de outubro
(sábado) das sete às dezassete horas e trinta minutos e dia dezoito de outubro
(domingo) das sete às catorze horas e trinta minutos e é composto por um conjunto
de pontos onde os participantes se terão de dirigir, cumprindo sempre com o código
da estrada e utilizando sempre vias existentes, nomeadamente, caminhos
florestais, não sendo permitido a realização de corta mato. O percurso foi entregue
anexo ao pedido. O quinto, sobre o pedido efetuado através do setor de Desporto
da CML, via eemail, para a organização no dia vinte e cinco de outubro de um
passeio de jipe organizado pela empresa de animação turística “Alventura”. O
referido evento conta com cerca de quarenta jipes e utiliza estradas e caminhos
existentes, sendo que os participantes estão obrigados a cumprir escrupulosamente
o código da estrada. Para melhor perceção, foi enviado mapa com o percurso
anexo ao pedido. O sexto, sobre o pedido efetuado através do setor de Desporto da
CML, via eemail, para a organização no dia sete de novembro do “Rallye de
Outono” organizado pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria. É um evento
de regularidade com uma especial na Estrada Municipal 236 de acordo com mapa
e horários indicados em mapa e roadbook enviados em anexo ao pedido. Todas as
limitações previstas ao trânsito serão devidamente articuladas com a GNR e
autoridades competentes de acordo com a Lei em vigor, estando prevista a
participação de cerca de trinta e cinco carros. O sétimo, pela GO OUTDOOR, para
a organização nos dias dezasseis, dezassete e dezoito de outubro do
AXtrail®series2015, evento de Trail Running nas Aldeias de Xisto, com passagem
pela área da Freguesia de Lousã e Vilarinho, nas provas: Utax – Ultra Trail Aldeias
do Xisto e Trail Serra da Lousã. Os percursos estão indicados nos links anexos ao
pedido. Todas as provas passam por caminhos florestais ou de pé posto já
existentes, sendo que os atletas se mantêm sempre no caminho marcado, sob
pena de serem desclassificados. O número previsto de participantes nas provas
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será de cerca de seiscentos atletas. O oitavo, sobre o pedido efetuado através do
setor de Desporto da CML, via mail, para a organização no dia sete de outubro do
“X Banco BIC Rally de Portugal Histórico” organizado pelo Automóvel Clube de
Portugal. O referido evento tem passagem prevista na estrada municipal 236 entre
a Castanheira e Lousã e Estrada Nacional 342 entre Lousã e Góis, de acordo com
mapa anexo ao pedido, a partir das onze horas e vinte minutos. O evento conta
com cerca de oitenta carros. A Junta de Freguesia, reiterando que deverão ser
respeitadas todas as normas de boa utilização dos vários espaços, bem como
proceder à reparação de eventuais danos aí causados, deliberou emitir parecer
favorável aos pedidos.
9 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário
Neste período, foi solicitada uma licença para atividades ruidosas de caráter
temporário: Liga dos amigos dos Bombeiros da Lousã para a realização de arraial
no Largo Dr. António Moncada, no dia dez de outubro. A licença foi passada com a
isenção conferida às coletividades.
10 – Ajustes
Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto
números vinte e três, à empresa FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã, Lda.; vinte
e quatro à empresa Mirancalor – Fábrica e Comércio de Lareiras em Pedra, Lda.;
vinte e cinco à empresa Agropeças, Lda; e vinte e seis à Cooperativa Agrícola do
Concelho da Lousã, mediante orçamentos apresentados.
11 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
O presidente colocou à discussão e votação a alteração número cinco da
Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de vinte e dois mil, e oitocentos
euros (22.800,00 €) e a alteração número cinco ao Plano Plurianual de
Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se
arquivados em pasta própria.
12 – Encontro Internacional sobre Jogos Tradicionais
A secretária Helena Correia fez o ponto de situação da semana em que decorreram
as várias atividades do Encontro Internacional sobre Jogos Tradicionais, fazendo
um balanço muito positivo da mesma. No dia vinte e sete, foi inaugurada a
exposição sobre os jogos tradicionais no mundo, com a presença de
representantes da Câmara Municipal, Agrupamento de Escolas e de todos os
231

convidados e conferencistas que irão participar nas atividades. Seguiu-se a
conferência proferida pelo professor emérito da Universidade de Paris, Sorbonne,
Pierre Parlebas, realizada no Hotel Palácio da Lousã e o lançamento do livro Jogos
da Freguesia 10 anos, edição comemorativa editada pela Junta de Freguesia. No
dia vinte e nove foi organizado o I Colóquio Internacional do LUDUS – Jogos e
Brinquedos Tradicionais património da Humanidade, no auditório do IPDJ em
Coimbra e destinado à comunidade educativa. A semana terminou com uma mostra
de jogos tradicionais realizada na Nave de Exposições e com a V reunião de
trabalho da ITSGA – International Traditional Sports & Games Association. A Junta
de Freguesia agradece todo o apoio dado à iniciativa, nomeadamente aos
patrocinadores Efapel, Crédito Agrícola, J. Carranca Redondo, Turislousã.
Agradece ainda o apoio institucional da Câmara Municipal, Agrupamento de
Escolas e Hotel Palácio da Lousã.
13 – Comissão Nacional de Eleições
O Presidente informa que recebeu email do Presidente da Comissão Nacional de
Eleições informando que durante o ato eleitoral do próximo dia quatro de outubro
está prevista a realização de sondagens junto às assembleias de voto da freguesia,
por parte da empresa Intercampus - Recolha, Tratamento e Distribuição de
Informação, Lda. Assim, e a fim de garantir uma melhor interação entre os
intervenientes, eleitores, membros de mesa e entidades administrativas, dão
informação de aspetos relativos à realização da mesma.
14 – Programa Escolhas
Analisado o relatório enviado pela Activar do Programa Escolhas, com o resultado
da avaliação dos trinta meses de implementação do projeto. O resultado foi de
Bom.
15 – Bolsa de Terras – Dueceira
A Dueceira obteve recentemente o estatuto de GEOP – Gestora Operacional da
Bolsa de Terras, estando autorizada e credenciada para a prática de atos de gestão
operacional deste sistema para o conjunto de concelhos que abrangem os
concelhos do seu território. Nessa qualidade, disponibilizamos um serviço para
prestação de quaisquer esclarecimentos e informações sobre a Bolsa de Terras,
estando autorizados para proceder à verificação dos dados dos prédios
rústicos disponibilizados pelos proprietários, ao seu registo e inserção na bolsa e,
ainda, à formalização de contratos. Perspetivando a divulgação ampla deste
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serviço, dão conta da realização em Vila Nova de Poiares da primeira Sessão de
Esclarecimento no próximo dia vinte e um de outubro.
E não havendo mais nada a tratar, o executivo da Junta de Freguesia deliberou, por
unanimidade, aprovar a presente ata em minuta nos termos e para os efeitos
consignados nos nºs 3 a 4 do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a
qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretária, que a elaborei e
transcrevi, bem como pelos membros do executivo presentes.
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