ATA Nº 79
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas nove
horas e trinta minutos, 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 – Pedidos
07 - Toponímia
08 – Conselho dos Lugares
09 – Grupo Erasmus+
10 – Ajustes
11 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
12 - Espaço J
O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes e justificou a mudança
da data da reunião por questões profissionais.
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
ofício da Dueceira com convocatória para a Assembleia Geral Ordinária a realizar no
dia vinte e nove de novembro; convite da Câmara Municipal para a inauguração da
XXVII Feira da Castanha e do Mel a realizar no dia dezoito de novembro; pedido da
ADIP – Associação de Desenvolvimento Integrado de Vila Nova de Poiares para
divulgação do CQEP – Centro para a Qualificação e Ensino Profissional; mail da
UCC Arouce com apelo para a votação no projeto “Lousã, Comunidade Amiga dos
Bebés”, no qual a Junta é parceira, na Missão Continente Sorriso; avisos números
setenta e setenta e um da Câmara Municipal referentes à interdição de trânsito das
Ruas João de Cáceres e Vicente Silva Martins, respetivamente; mail da “Good Study
A.K.”, grupo de solidariedade da Lousã, para o evento “Depressão: a doença do
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século”, a decorrer nos dias vinte e seis e vinte e sete de novembro no Hotel Palácio
da Lousã; convite da ANAFRE para a “Convenção Nacional: 40 anos de poder local
democrático”, a realizar no dia dez de dezembro em Coimbra; convite da Direção da
Sociedade Filarmónica Lousanense para o almoço convívio da instituição a realizar
no dia quatro de dezembro; convite da Associação Columbófila do Distrito de
Coimbra para a cerimónia da entrega de prémios a realizar no dia dez de dezembro.
03 – Informações do presidente
Neste ponto o presidente informa que a festa de Natal de Vilarinho se irá realizar no
dia onze de dezembro nos moldes habituais. Informou ainda que foi contactado por
uma munícipe que pretendia cultivar o terreno sito na Rua José Pires de Carvalho,
que está cedido à junta, mas a interessada acabou por desistir por o terreno não ter
água. Informa ainda que recebeu mail do senhor vice presidente da Câmara
Municipal com informação acerca do trabalho levado a cabo na Ponte da Ribeira de
S. João, com o seguinte teor: “No seguimento da construção da Ponte da Regachina
serve o presente para informar que a mesma se encontra praticamente finalizada.
Falta colocar as guardas (cabos) verticais, um degrau e embelezar a estrutura.
Informo que estes trabalhos estão a ser articulados com o Sr. Lima da Junta de
Freguesia da Lousã e Vilarinho. Neste contexto, não quero deixar de referir o
empenho, dedicação, disponibilidade e trabalho realizado pelo Sr. Lima e a sua
equipa em todo o processo de construção da ponte. Assim proponho que seja dado
conhecimento superior do empenho e trabalho meritório realizado pelo Sr. Lima
como forma de agradecimento e justo reconhecimento.” Acerca do mesmo assunto,
foia inda recebido mail da Activar com agradecimento às entidades envolvidas na
construção da referida ponte pedonal já que serve o percurso pedonal PR1. Regista
ainda o mail enviado pela Liga dos Amigos dos Bombeiros com o seguinte teor: “A
Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã, em associação com a Comissão
constituída por moradores do Freixo e Casal do Espírito Santo, vem por este meio,
na pessoa do Presidente da Junta, agradecer o apoio prestado para a concretização
do 3º Baile Solidário do Freixo, que se realizou no dia 8 de Outubro. Este evento,
teve uma receita final de 634,00€, que reverte para a Campanha de aquisição de
uma ambulância para os Bombeiros da Lousã.”
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.
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05 – Participação em reuniões/atividades
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: Rádio Emissora das Beiras a convite do Grupo
de Concertinistas da Lousã, no dia seis; reunião de preparação da Noite Branca, no
dia dez; Conferência Territórios do Trabalho, Emprego e Solidariedade, no dia doze;
inauguração da XXVII Feira da Castanha e do Mel, no dia dezoito.
06 – Pedidos
No seguimento de pedido feito pelo munícipe Abílio Marques para resolução de
questão relacionada com a retirada das águas pluviais do parque de estacionamento
da empresa Lousãtextil, sita na Zona Industrial dos Matinhos, foram colocados tubos
e grelhas no local. Falta ainda finalizar a obra com o alcatroamento dos rasgos
abertos para a colocação dos tubos. Analisada ainda informação de munícipe com
alerta para a existência de poços a descoberto na ribeira do Freixo. Agradece e
valoriza o trabalho de limpeza da ribeira. Analisado o pedido de Amélia Vaz
Bernardo Antunes, do Casal da Póvoa, e agendada a limpeza do coletor de águas
pluviais e a reparação de grelhas partidas junto à sua residência. Foi deferido nos
moldes habituais o pedido da Escola de Parapente para utilização da sala da Junta
de Freguesia, da delegação de Vilarinho, bem como do projetor, no dia dezanove de
novembro de manhã.
07 - Toponímia
Depois de analisada pelo executivo, foi deliberado aprovar a proposta de toponímia
para Vale de Maceira. Deliberado ainda afixar editais na aldeia, bem como as
plantas de localização dos topónimos constantes da proposta. Estes documentos
ficam arquivados em pasta própria como anexos à presente ata. Foi dado
conhecimento à Camara Municipal da Lousã.
08 – Conselho dos Lugares
Foram apresentadas e analisadas as propostas de intervenção feitas pelos
representantes do Conselho dos Lugares. Assim, as reclamações e sugestões da
responsabilidade da Junta de Freguesia foram agendadas, tendo sido devidamente
encaminhadas para as entidades competentes todas aquelas que estão fora das
nossas competências. No seguimento de reunião havida com o representante da
aldeia do Casal Novo, a Associação de Recuperação do Casal Novo enviou mail
com a informação de que alguns proprietários não acolheram bem o uso de
herbicidas, mesmo tratando-se de produtos aprovados pela OMS e aplicados por
pessoal certificado. Assim, não havendo consenso, a Associação considera que
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estes produtos não devem ser utilizados na aldeia. Por essa razão, informam ainda
que pediram a colaboração dos moradores na limpeza e manutenção da aldeia, de
forma articulada com a Junta de Freguesia. Solicitam três limpezas anuais em datas
previamente agendadas e propõem assegurar a limpeza entre essas datas.
09 – Grupo Erasmus+
Recebido ofício de agradecimento da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores
pelo acolhimento do grupo de vinte e quatro alunos e treze professores provenientes
da Alemanha, Polónia e Turquia que nos visitaram ao abrigo do Programa
Erasmus+. Enviaram oficio com pedido de desculpas pelo atraso do grupo.
10 - Ajustes
Foram apresentados pelo Presidente e analisados os processos de ajuste direto
números vinte e oito à empresa Isidoro Empreiteiros, Lda; vinte e nove à empresa
Isidovias – Sinalização Rodoviária, Lda.; trinta à empresa Multimec – Equipamentos
e Telecomunicações, Lda.; e trinta e um à empresa Agropeças, Lda., mediante
orçamentos apresentados.
11 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter
temporário: Associação Cultural e Recreativa de Ceira dos Vales para a realização
de baile na sede da Associação, no dia doze de novembro. A licença foi passada
com a isenção conferida às coletividades.
12 - Espaço J
De acordo com o já acordado na última reunião de consórcio, foi agendado para o
dia vinte e sete de dezembro o pedido do Espaço J para visita às instalações da
Junta de Freguesia, com a presença do Presidente, dos jovens que frequentam esta
valência para perceberem os serviços que a Junta disponibiliza aos habitantes bem
como as competências desta autarquia.
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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