ATA Nº 65
Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas catorze 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, António de Fátima Lima
Gonçalves e Liliana Marcela Moreira Simões, 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 - Discussão e votação dos documentos de prestação de contas e do relatório de
atividades do ano de dois mil e quinze
07 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da
autarquia
08 – Crescer com as Árvores
09 – VII Caminhada de Vilarinho
10 – Audições Parlamentares
11 – Ocorrências A Minha Rua
12 – Pareceres
13 – Pedido de colaboração
O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. Explica que por
motivos profissionais, a reunião ordinária do executivo teve que ser realizada nesta
data, pelo que agradece a disponibilidade dos membros do executivo.
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
convocatória da escola Profissional da Lousã para o Dia Eco Escolas – Dia da
Comunidade, a realizar no dia dezanove de abril no auditório da escola; pedido de
agendamento de reunião com o CLDS 3G para o dia quinze de abril; convite da
Camara Municipal para o evento “Inclusa – Inclusão sem Amarras” a realizar no
Parque Municipal de Exposições nos dias vinte e vinte e um de maio; convite da
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ARCIL para a DESConferência “Sonho-me como sou” a realizar no dia vinte e cinco
de maio no Auditório do Conservatório de Musica de Coimbra; convite da Dueceira
para o “Fórum para a Valorização do Interior” a realizar no Auditório da Biblioteca
Comendador Montenegro, no dia catorze de abril pelas vinte horas e quarenta e
cinco minutos; mail da Câmara Municipal com pedido de divulgação junto dos
jovens do Concurso de Curtas-metragens organizado pela Cooperativa social e
Agro-florestal de Vila Nova do Ceira; convite para Ação de Divulgação – Rejeição
da Declaração de Remunerações com Erros, do Centro Distrital da Segurança
social de Coimbra, a realizar no dia vinte de abril às dez horas e trinta minutos na
sede do centro; mail do Centro Social do Pinhal com pedido de divulgação da
“Caminhada Ribeira do Espinho”, a realizar no dia três de julho; pedido de
divulgação do “ Prémio Nacional Cândido Moreira para a Autonomia Local”,
iniciativa a desenvolver pela ANAFRE para assinalar os quarenta anos das
primeiras eleições livres e democráticas para as autarquias locais; mail do Núcleo
Sportinguista da lousã com informação do cancelamento do almoço convívio de
comemoração do trigésimo segundo aniversário; mail do Motor Clube da madeira
com pedido de divulgação e de colaboração para ação de sensibilização de ação
de solidariedade sobre esclerose múltipla.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que foram afixados editais de informação de
aplicação de herbicida, feita pela equipa da assembleia de Compartes dos Baldios
de Alfocheira, titular da autorização da DGAV. Informou ainda que o PEV (Partido
Ecologista os Verdes) enviou convite para uma Audição Pública Parlamentar que
irá organizar sobre “Políticas públicas para a promoção de uma floresta sustentável,
alicerçada na diversidade florestal e nas espécies autóctones”, a realizar no dia
vinte e seis de abril, no Auditório do Edifício Novo da Assembleia da República.
Nesta Audição Pública, Os Verdes gostariam de ouvir a Junta de Freguesia sobre
três matérias essenciais: novo quadro legislativo que enquadra a plantação de
eucaliptos e de outras espécies exóticas em Portugal; medidas económicas e
fiscais a implementar nesta área, nomeadamente a criação de um imposto sobre
grandes áreas de eucalipto, cujo montante venha a reverter para um fundo de apoio
à plantação de novas áreas de montado de sobro; definição de outras medidas de
apoio à ciência e à pesquisa no sentido de proteger as espécies autóctones
ameaçadas e de impulsionar o seu cultivo.
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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
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: reunião havida com o Movimento Refutar e o
deputado Maurício Marques na Assembleia da República, no dia sete;
apresentação do projeto 10.000 vidas na Biblioteca Municipal da Lousã, no dia oito;
Procissão em honra da Nossa Senhora da Piedade, no dia dez; “Crescer com as
Árvores”, no dia doze; audições com o Bloco de Esquerda e com o CDS na
Assembleia da República nos dias treze e catorze, respetivamente; VII
caminhada/passeio pedestre de Vilarinho a dezassete; reunião com o professor
Mário Maia para preparação dos Jogos da Freguesia, no dia dezoito; reunião Eco
Escolas na Escola Profissional da Lousã, no dia dezanove.
06 - Discussão e votação dos documentos de prestação de contas e do
relatório de atividades do ano de dois mil e quinze
O Presidente colocou à apreciação e discussão os documentos de prestação de
contas e o relatório de atividades do ano de dois mil e quinze. Depois da análise
dos documentos, foram os mesmos aprovados por unanimidade, sem mais
intervenções.
07 – Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da
autarquia
Neste ponto foram analisados os mapas dos bens inventariados referentes ao ano
de dois mil e quinze. O Presidente explicou as questões levantadas pelo executivo,
tendo o documento sido aprovado por unanimidade.
08 – Crescer com as Árvores
No dia doze realizou-se mais uma edição da atividade Crescer com as Árvores.
Este ano, duas turmas da EB1 de Santa Rita foram ao terreno de Vale de Neira
cuidar das árvores já plantadas em anos anteriores mas também plantar árvores
novas vindas do alfobre da escola. Os alunos foram acompanhados pelos
professores Carlos Seco e Lurdes Rita e a atividade contou, como já é habitual com
a colaboração da Fundação Floresta Unida.
09 – VII Caminhada de Vilarinho
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No dia dezassete realizou-se a VII caminhada/passeio pedestre de Vilarinho. A
atividade decorreu dentro dos moldes habituais, tendo registado a participação de
cerca de cento e vinte pessoas. Apesar do mau tempo que se fez sentir, o resultado
final foi muito positivo, tendo a caminhada resultado num momento de são convívio
intergeracional. O executivo agradece a ajuda dos Caminheiros Terras de Arunce e
do Montanha Clube – Secção de Caminheiros a ajuda que prestaram na
organização

e

marcação

do

percurso.

Agradece

ainda

a

todos

que,

voluntariamente, contribuíram para o sucesso da iniciativa. À semelhança de outros
anos, o valor das inscrições foi entregue a uma entidade de Vilarinho. Este ano foi
assim entregue o valor de quatrocentos e vinte euros (420.00 €) ao Jardim de
Infância da ADIC, na pessoa da educadora Sónia Lima.
10 – Audições Parlamentares
No âmbito da tentativa de correção dos erros resultantes da agregação das
freguesias de Lousã e Vilarinho, e no seguimento da moção apresentada no
Congresso da Anafre em novembro último, o presidente e o executivo participaram
em diferentes iniciativas. No dia sete de abril realizou-se o inquérito parlamentar do
Movimento Refutar, orientado pelo deputado Maurício Marques. No seguimento de
pedido de reunião efetuado a todos os partidos políticos com assento parlamentar,
o presidente informa que já se realizaram as reuniões com o Bloco de Esquerda
(deputado João Vasconcelos) e com o Centro Democrático Social (deputado Álvaro
Castelo Branco), na Assembleia da República, nos dias treze e catorze de abril,
respetivamente. Ambas as forças políticas mostraram total disponibilidade para
rever o processo de agregação e para contribuir para a resolução de erros dele
resultantes.
11 – Ocorrências A Minha Rua
Neste período foram recebidas e devidamente encaminhadas/resolvidas três
ocorrência no Portal a Minha Rua.
12 – Pedidos de Parecer
Foram emitidos quatro pareceres. O primeiro, sobre o pedido efetuado através do
setor de Desporto da CML, via email, para a organização no dia trinta de abril de
caminhada urbana pelos Bombeiros Municipais da Lousã, com passagem pela área
da Freguesia de Lousã e Vilarinho. A referida caminhada decorre entre as vinte
horas e trinta minutos e as vinte e três horas com partida e chegada no Quartel dos
Bombeiros e conta com a participação de cerca de setenta participantes. O
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percurso está indicado no link anexo ao pedido. O segundo sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização nos
dias vinte e três e vinte e quatro de abril de passeio pelo Clube F8000 GS Portugal
– BMW para comemorar o seu quarto aniversário. No dia vinte e três de abril o
passeio começa e termina na Lousã entre as quinze horas e as dezoito e trinta
horas, com passagem no Castelo da Lousã e nas Aldeias de Xisto do Casal Novo e
Talasnal. No dia vinte e quatro de abril está prevista a saída da Lousã pelas dez
horas e trinta minutos com passagem nos Municípios de Góis, Pampilhosa da
Serra, Castanheira de Pera e terminando na Lousã pelas dezanove com passagem,
antes, pelas Aldeias do Candal e Cerdeira. O passeio utilizará somente estradas
alcatroadas no cumprimento escrupuloso das regras de trânsito prevendo-se a
presença de cerca de quarenta participantes (motas).O mapa e link do percurso
foram entregues anexos ao pedido. O terceiro sobre o pedido efetuado através do
sector de Desporto da CML, via email, para a organização nos dias catorze e
quinze de maio, da “Fox Enduro Race” prova de BTT na vertente de Enduro. O
referido evento terá partida em Castanheira de Pera, passagem pelo concelho de
Gois e termina na Lousã, no Centro de BTT. O dia catorze de maio (sábado) estará
destinado a treinos que decorrerão entre as nove e as dezoito horas. No domingo,
dia quinze de maio, a prova terá lugar entre as nove e trinta e as dezasseis horas.
A organização prevê a presença de cerca de duzentos atletas. Os mapas do
percurso foram enviados em anexo ao pedido. O quarto sobre pedido efetuado via
email, pela Câmara Municipal da Lousã, para a organização no dia cinco de junho
da segunda edição do passeio de motas intitulado de “II Roda Solidária” pela Liga
dos Amigos dos Bombeiros da Lousã. O referido passeio terá início na Lousã
(Parque Carlos Reis) pelas nove horas e trinta minutos passando pelos seguintes
locais/ruas: Rua Prof. Correia Seixas (Parque Carlos Reis), R. Prof. António Batista
Almeida, R. Flor da Rosa, Rotunda do Modelo, Av. José Cardoso, Av. Coelho da
Gama, R. António Costa de Mesquita, Rua do Comércio, Travessa, R. São João,
Castelo Srª Piedade, Cerdeira, Candal, Catarredor, Talasnal, Casal Novo, Hortas,
Cacilhas, Ponte do Areal, Alto do Padrão e Espinheiro, terminando por volta das
treze horas e trinta minutos. O passeio utilizará somente estradas municipais no
cumprimento escrupuloso das regras de trânsito, prevendo-se a presença de cerca
de cento e cinquenta participantes. O mapa do percurso foi enviado anexo ao
pedido. A Junta de Freguesia, reiterando que deverão ser respeitadas todas as
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normas de boa utilização dos vários espaços, bem como proceder à reparação de
eventuais danos aí causados, deliberou emitir parecer favorável aos pedidos.
13 – Pedido de colaboração
Recebido pedido de colaboração do centro de Emprego para o desenvolvimento de
formação prática em contexto de trabalho do curso de operador florestal. Depois de
analisada a possibilidade, deliberou-se aceitar dois formandos. Esta formação
prática decorre de dois a vinte e três de maio.
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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