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   ATA Nº 56 

Aos dezasseis dias do mês de dezembro 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, 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 – Pagamentos 

07 - Aviso 

08 – Festa de Natal  

09 - Pedidos 

10 – Projeto 10000 Vidas 

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 

convocatória da Aflopinhal para Assembleia Geral a realizar no dia dezasseis de 

dezembro; ofício da Globalsoft com apresentação das novas funcionalidades da 

empresa; ofício do Centro Pinus com alerta de abertura de candidaturas para 

recuperar pinhais que nascem após os incêndios e também para novas plantações; 

ofício do LUDUS – Laboratório de Jogos, Lutas Tradicionais e Capoeira da 

Faculdade de Ciências e Desporto da Universidade de Coimbra agradecendo o 

apoio na realização dos eventos da LUDUS integrados na Conferência 

Internacional sobre Jogos Tradicionais; mail da ANAFRE com informação da 

Autoridade Tributária e Aduaneira sobre IRS – Despesas de Educação; convite da 

associação Concretizar para espetáculo solidário a realizar no dia doze de 

dezembro; mail da Câmara Municipal com os editais de convocação para o Dia da 

Defesa Nacional/2016 enviados pelo Ministério da Defesa Nacional; convite da 
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Sociedade Filarmónica Lousanense para o Sarau de Natal a realizar no dia onze de 

dezembro; mail da Activar com convocatória para reunião do Programa Escolhas 

no dia quinze de dezembro; convite da Associação Empresarial Serra da Lousã 

para sessão de esclarecimento com a Sociedade Portuguesa de Autores, a realizar 

no dia onze de dezembro; mail da Câmara Municipal com documentação acerca da 

eleição do Presidente da República; mail da ANAFRE com o regulamento do 

“Prémio Nacional Cândido Moreira para a Autonomia Local”. 

 03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente congratula-se pela mudança dos serviços administrativos 

para as instalações da sede, agora já requalificadas. Apesar da obra ainda não 

estar concluída esta mudança foi importante para o bom funcionamento dos 

serviços e o eficaz atendimento dos fregueses.  

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: Gala de Reconhecimento dos parceiros da 

ARCIL no dia quatro; Reunião de Plenário do CLAS no dia nove; Sarau de Natal da 

Filarmónica no dia onze; Festa de Natal de Vilarinho no dia doze. 

06 – Pagamentos 

O tesoureiro informa que foi pago o valor de oitocentos euros (800,00) no âmbito do 

Projeto Abrigar o Futuro a várias famílias de comprovada insuficiência económica.  

07 – Aviso 

Ratificado o aviso emitido no dia sete acerca da mudança dos serviços para o 

edifício sede da junta e encerramento dos serviços de secretaria nos dias dez e 

onze. Os serviços são assegurados pela Delegação de Vilarinho, sendo que a 

Freguesia assegura o transporte a quem não tenha meios para se deslocar. 

08 – Festa de Natal  

A festa de Natal de Vilarinho foi mais um momento de convívio, tendo decorrido da 

melhor forma. A Junta de Freguesia agradece a todos os grupos que abrilhantaram 

a festa bem como a cedência do pavilhão ao Clube Recreativo Vilarinhense.  

09 - Pedidos 
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Analisado ofício da ARCIL com pedido de cedência de lenha para o aquecimento 

das unidades residenciais. Deliberado aceder ao pedido.  

10 – Projeto 10000 Vidas 

Analisado mail da Câmara Municipal com apresentação do projeto “10000 vidas”: 

“no âmbito da assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal da Lousã e a 

Associação Nacional de Cuidados de Saúde, vai ser implementado no Concelho da 

Lousã o Projeto “10000 Vidas”. Trata-se de um serviço de apoio, inovador e com 

comprovada fiabilidade, pensado para melhorar a qualidade de vida, saúde, 

segurança e autoestima dos seus utilizadores. Abrange um conjunto de serviços de 

resposta em situações de urgência/emergência, segurança e solidão e pretende 

contribuir para promover o combate à exclusão das pessoas mais idosas. Para a 

implementação do mesmo é necessário proceder ao levantamento dos idosos/as, 

residentes no concelho da Lousã, que se encontrem a viver sozinhos e/ou em 

isolamento social, desfavorecidas ou incapacitadas e com fraca rede familiar e de 

vizinhança e que não tenham qualquer tipo de apoio institucional. Após o referido 

levantamento, as situações serão analisadas e selecionados tendo por base alguns 

critérios mais prioritários com vista à distribuição de 50 equipamentos de telesaúde. 

Neste sentido e, dada a proximidade dos vossos serviços, vimos solicitar a vossa 

colaboração, na sinalização dos idosos e que se enquadrem nos critérios acima 

referidos, para poderem vir a beneficiar deste tipo de equipamento, bastando para o 

efeito indicar: nome, morada, idade e  contacto, principal problema.” Deliberado 

tentar identificar os idosos em situação de isolamento e que se enquadrem nos 

critérios assinalados. 

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. 

 

 

 

 

 

 


