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  ATA Nº 45 

Aos quinze dias do mês de julho 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. Não 

participou o tesoureiro Aurélio da Costa Duarte Gonçalves, o qual já havia 

previamente comunicado a impossibilidade de estar presente por razões de 

natureza profissional. A reunião teve 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 – Pedidos de parecer 

08 – Ajustes 

09 – ADSCCL - Microninho 

10 – Conferência Internacional de Jogos Tradicionais 

11 – II Encontro Nacional de Parapente 

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 

convite do Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte do Areal para almoço convívio do 

trigésimo oitavo aniversário do rancho a realizar no dia dezanove de julho na sede 

da associação; convocatórias da Câmara Municipal da Lousã para reuniões 

extraordinárias do plenário do CLAS a realizar nos dia dez e quinze de julho no 

Auditório da Biblioteca Comendador Montenegro; mail de agradecimento do 

Montanha Clube pelo apoio dado pela Junta de Freguesia ao evento Louzantrail, 

nomeadamente na limpeza e manutenção de carreiros na serra; mail da Activar 

com marcação de reunião de consórcio do Projeto Escolhas para o dia dezassete 

de julho; pedido de divulgação de Curso de Sistemas de Informação Geográfica em 
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QGIS a realizar pelos Baldios da Lousã em setembro; ofício da Dueceira dando 

conta de que a associação é credenciada enquanto GeOP – Gestora Operacional 

da Bolsa de Terras, pelo que disponibiliza esse serviço e dá nota da organização 

de sessões de esclarecimento; pedido de divulgação da Câmara Municipal para o 

Dia dos Avós a realizar no dia vinte e cinco de julho no Parque Carlos Reis; convite 

do Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande para a apresentação do 

livro “História Local, Património e Ensino: uma aplicação didática”, de Alberto 

Osório, que se realiza no próximo dia vinte e cinco de julho na Casa Municipal da 

Cultura, em Pedrógão Grande. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que apresentou candidatura ao 

projeto SAMA – Modernização Administrativa das Freguesias, promovido pela 

ANAFRE, que dá acesso a equipamentos informáticos.  

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: encerramento do Summer Cup no dia cinco; 

documentário “En todas as mans”, na Biblioteca, no dia seis; reunião com os 

professores Paulo Coelho e Ana Rosa Jaqueira para preparação da Conferência 

Internacional sobre Jogos Tradicionais; vigésimo quinto Encontro Nacional de 

Folclore de Vilarinho e almoço convívio da Sociedade Columbófila, ambos no dia 

onze. 

06 - Pedidos 

Presente pedido da Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã para apoio na 

organização da festa de Santa Rita no Casal dos Rios, nomeadamente na limpeza 

no terreno onde se vai realizar a festa e colocação de gambiarras com lâmpadas. 

Deliberado colaborar dentro do já habitual. A Associação Concretizar solicita apoio 

para realização de workshop de culinária inserido no âmbito do projeto 

Co(n)vivências, a realizar no mês de julho, solicitando espaço.  O Jardim de 

Infância de Vilarinho pede apoio para a aquisição de material para proteção da 

madeira da casa da árvore. Deliberado ceder o material solicitado, de acordo com 
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orçamento enviado pela instituição. A freguesa Dulce Gonçalves solicita a limpeza 

e a reparação de ruas no Boque, tendo o presidente informado a data prevista de 

solução das questões levantadas. A Floresta Unida solicita apoio para a realização 

de atividade no dia dezassete de outubro, nomeadamente na aquisição de 

alimentação. Pede ainda que a junta ceda as grades para proteção da sede. 

Deliberado reunir com a organização e estudar o apoio possível. 

07 – Pedidos de parecer 

Neste período foram emitidos dois pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado 

através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização, pela 

Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares, no dia 

dezanove de julho 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 acordo com mapa anexo ao pedido. O passeio utilizará somente 

estradas municipais no cumprimento escrupuloso das regras de trânsito. O 

segundo sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, 

para a organização, no dia dezassete de julho de um evento denominado “8ª Volta 

a Portugal de Cadetes”, pela Federação Portuguesa de Ciclismo. O referido evento 

tem partida prevista do Parque Municipal de Exposições pelas treze horas e trinta 

minutos em direção a Vilarinho, onde a “Partida Real” está prevista para as treze 

horas e quarenta e cinco minutos, junto à placa “Vilarinho”, dirigindo-se depois em 

direção a Góis. Conta com a participação de cerca de cento e quarenta ciclistas, 

num percurso de acordo com mapa e roadbook anexos ao pedido. Todas as 

questões de segurança (acompanhamento pela Brigada de Trânsito e GNR) serão 

salvaguardadas pela organização. 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 mesmos. 

08 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números doze, treze e catorze à empresa FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã, 

Lda., mediante orçamentos apresentados.  

09 – ADSCCL – Microninho 
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A ADSCCL informa que a primeira edição do Microninho – Incubadora Social, da 

qual a junta é parceira e que teve a participação da Fundação EDP, chegou ao fim. 

Ainda assim, mesmo sem este financiamento, garantem a continuidade do trabalho, 

mesmo que em regime de voluntariado, dando seguimento às iniciativas já 

formalizadas. Fazem também um balanço dos dezoito meses de projeto, nestes 

termos: “Ao longo destes 18 meses, em que os primeiros 6 se destinaram à 

preparação do espaço e das atividades, e os restantes 12 a trabalho efetivo com 

potenciais candidatos muitas foram as dificuldades, mas foi também interessante a 

criatividade da equipa na sua resolução. É com imenso orgulho que informamos 

que o trabalho conjunto e em rede realizado deu origem ao acompanhamento de 

mais de 150 indivíduos,  64 agregados familiares avaliados, dos quais 50 

agregados foram selecionados, estando atualmente 13  autonomizados por 

emprego, 2 suspensos por enquadramento em medida ativa de emprego e 4 

desistentes. Dos 31 atualmente em acompanhamento, com projeto de 

empreendedorismo associado,  6 já foram formalizados, 12 estão em fase de teste 

ou piloto e os restantes 13 em conceção e apoio psicossocial.” 

10 – Conferência Internacional de Jogos Tradicionais 

Recebido ofício da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Centro com 

informação de donativo no valor de duzentos e cinquenta euros (250,00 €) para a 

realização da conferência. O executivo agradece a colaboração.   

11 – II Encontro Nacional de Parapente 

A Escola de Parapente do Centro do Montanha Clube informa que, no âmbito do 

orçamento participativo jovem e após aprimoradas as questões técnicas e 

realizados vários voos experimentais, batismos de voo, formação de novos pilotos e 

um encontro nacional de parapente, pretende realizar o segundo encontro de 

Parapente nos dias vinte e cinco e vinte e seis de julho. Para além desta iniciativa 

serão realizados batismos de voo para os mais aventureiros e para quem gosta de 

experimentar sensações novas. Além da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, 

o evento será organizado com o apoio da Câmara Municipal da Lousã, Federação 

Portuguesa de Voo Livre, Activar e o Conselho Diretivo dos Baldios dos Lugares da 

Extinta Freguesia de Vilarinho. 

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 
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qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretária, que a elaborei e 

transcrevi, bem como pelos membros do executivo presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


