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   ATA Nº 59 

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, 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 – Pedidos de Parecer 

07 – Pedidos 

08 – Medidas de Trabalho Comunitário 

09 – Livro sobre João de Mello Cáceres 

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 Escola Profissional da Lousã para a primeira reunião do Conselho 

Eco Escolas a realizar no dia um de fevereiro; convite da Activar para tertúlia 

“Turismo na Serra da Lousã: que caminhos”, a realizar no Hotel Palácio da Lousã 

no dia quinze de janeiro; mail da Activar com pedido de apoio para o projeto 

“Activar o Envelhecimento”; mail dos Baldios da Lousã com pedido de divulgação 

de workshop de produção de velas com óleos usados, a realizar no dia vinte e três 

de janeiro; mail da Câmara Municipal com o agendamento das visitas conjuntas 

para a sinalização de idosos com vista à atribuição de equipamentos de telesaúde 

no âmbito do projeto 10000 Vidas.  

 03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que a Direção da Associação Recreativa e 

Cultural de Vale de Maceira enviou ofício a agradecer os caixilhos de alumínio 

oferecidos à Associação. No seguimento de pedido enviado pela Câmara Municipal 
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para a indicação de nomes para a constituição das mesas/secções de voto para as 

eleições presidenciais, o Presidente informa que contactou todos os mandatários 

das candidaturas admitidas solicitando essa informação.  

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: tomada de posse dos órgãos sociais da Santa 

Casa da Misericórdia da Lousã no dia quinze às dezoito horas. O Presidente esteve 

presente na assinatura dos protocolos de cooperação entre a Câmara Municipal e 

as Juntas de Freguesia no dia onze de janeiro. 

06 – Pedidos de Parecer  

Neste período foi solicitada a emissão de parecer sobre o pedido efetuado através 

do sector de Desporto da CML, via email, para a organização no dia catorze de 

fevereiro de prova do campeonato Nacional de Enduro, organizada pelo Montanha 

Clube em parceria com a Federação de Motociclismo de Portugal. O referido 

realiza-se ente as nove e as dezoito horas e conta com cerca de cento e cinquenta 

participantes. Esta prova consiste em zonas designadas de especiais onde os 

concorrentes irão competir sendo que a ligação entre as referidas zonas será 

realizada de acordo com as normas e  regras do código da estrada. Para o efeito 

anexam parecer do GTF e mapa do percurso. Assim, 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 ao mesmo. 

07 – Pedidos 

Presente pedido de marcação de reunião enviado pela Associação Recreativa e 

Cultural de Vale de Neira. Deliberado agendar de acordo com disponibilidade. 

Analisado pedido da Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB2 da 

Lousã de cedência ocasional de sala para reunião a realizar no dia vinte e cinco de 

janeiro. O pedido foi aceite e a reunião irá decorrer na Escola Conde de Ferreira. 

08 – Medidas de Trabalho Comunitário 
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Presente pedido da Delegação Regional de Reinserção do Centro para que Flávio 

Carlos Carvalho Tomás possa cumprir duzentas e cinquenta (250) horas de 

trabalho comunitário a que foi condenado por crime de menor gravidade. O pedido 

foi aceite e o arguido irá cumprir as horas na delegação de Vilarinho.  

09 – Livro sobre João de Mello Cáceres 

O beneficiário de projeto CEI (Contrato Emprego-Inserção) da Assembleia de 

Compartes dos Baldios de Alfocheira, José Manuel Almeida, aquando da recolha 

de elementos acerca das assembleias de compartes e junta de freguesia, 

organizou e tratou informação acerca do Padre João de Mello Cáceres. Da 

informação recolhida resultou uma biografia deste ilustre lousanense bem como 

uma história romanceada acerca da sua vida e obra. O Presidente da Junta e o 

executivo congratulam-se pelo resultado final do trabalho do José Almeida, 

desejando o maior sucesso para a divulgação da obra.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


