ATA Nº 92
Aos dezassete dias do mês de maio de dois mil e dezassete, 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 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
07 – Pedidos
08 – Pedido de parecer
09 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
10 – Toponímia
11 – Coro APRe! Coimbra
12 – Jogos da Freguesia
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 e-mail da Activar com informação sobre as visitas de acompanhamento do
Programa Escolhas e com marcação da próxima para o dia quatro de maio;
convite da Câmara Municipal para a conferência de imprensa de apresentação
do programa geral da Feira Anual de S. João, no dia quinze de maio;
comunicação da DGAL acerca de recolha de informações sobre vencimentos e
avaliação; informação da Dueceira sobre o conjunto de sessões de divulgação
acerca dos apoios disponíveis no âmbito do Portugal 2020 integrados nas
Abordagens Territoriais Integradas; e-mail da Escola Profissional da Lousã com
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divulgação da oferta formativa para o próximo ano letivo; e-mail da ARCIL com
divulgação da caminhada solidária, inserida no evento LouzanTrail, a realizar
no dia dezoito de junho; e-mail do STAL com tomada de posição sobre
precariedade; pedido da ADIP, de Vila Nova de Poiares, para divulgação do
Centro Qualifica.
03 – Informações do presidente
O Presidente informa que o munícipe António José Gonçalves pede a
colaboração da Junta para construção de muro e calçada ao pé da sua
residência sita na Rua Amílcar Campos Duarte, alegando que a urbanização
nunca foi concluída. Apesar de parecer ser um assunto de caráter particular, o
Presidente adianta que vai tentar falar com os proprietários do referido terreno
para perceber o que se passa. Informa ainda que reiterou o pedido que tinha
feito à Câmara Municipal para colocação de sinalização vertical na Rua da
Quinta do Caimão, de forma a proibir o trânsito de maquinaria e carros pesados
e assim garantir a segurança das pessoas e a manutenção do piso. Acrescenta
ainda que informou a Câmara Municipal que o alargamento feito na Rua da
Fórnea de Cá está concluído, sendo por isso possível acabar a obra com a
pavimentação que foi adiada para permitir a realização da intervenção.
Agradece também a cedência das manilhas para o regadio. Atendendo ao
interesse para a Junta de Freguesia, o Presidente informa que adquiriu o livro
“As Freguesias em Portugal. Que futuro?”, da autoria do professor António
Cândido de Oliveira.
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: descerramento de placa toponímica “Largo
Dr. António Moncada”, no Freixo, dia cinco; reunião de preparação do
Louzantrail, no dia nove; reunião com o professor Mário Maia para preparação
dos Jogos da Freguesia, no dia doze.
06 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
391

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número quatro da
Modificação do Orçamento da Despesa, no valor de três mil seiscentos e vinte
e cinco euros (3.625,00 €) e a alteração número um ao Plano Plurianual de
Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontramse arquivados em pasta própria.
07 – Pedidos
A secção de Caminheiros do Montanha Clube solicita apoio para a realização
da XVII Descida Noturna, no dia dezassete de junho. À semelhança dos anos
anteriores, foi decidido atribuir sacos de papel. Presente pedido da Associação
Cultural Princesa Peralta da Lousã para apoio da participação dos bailarinos da
Academia de bailado da Lousã na competição Dance World Cup, a realizar na
Alemanha. Deliberado atribuir o subsídio de sessenta euros (60,00 €). A EB1
da Lousã pede apoio na montagem das barraquinhas para a realização do dia
do Eco Escolas, no dia catorze de junho. Deliberado apoiar com o solicitado. A
munícipe Maria Idalina Costa Duarte pede que sejam colocados alguns vasos
na fonte de Vilarinho, oferecendo-se para plantar as flores e cuidar dos
mesmos. Não havendo inconveniente, foi deliberado colocar as floreiras
solicitadas.

Analisado e-mail da Associação de Estudantes da Escola

Secundária da Lousã a solicitar a cedência de computador para o gabinete.
Explicam que a associação foi eleita recentemente e que pretendem começar a
fazer um trabalho relevante a favor de toda a comunidade escolar. Deliberado
ceder o equipamento solicitado. Presente pedido do munícipe António
Henriques de oferta de lembrança para o encontro anual do Clube Honda
CBF600, a realizar na Lousã no dia vinte e um de maio e que conta com a
presença de cerca de quarenta participantes. Deliberado oferecer miniaturas do
Licor Beirão com logo personalizado.
08 – Pedido de parecer
Neste período foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado através do
sector de Desporto da CML, via e-mail, para a organização no dia sete de maio
de prova do campeonato Nacional de Enduro, pelo Montanha Clube em
parceria com a Federação de Motociclismo de Portugal. A partida e a chegada
serão no Aeródromo Municipal da Lousã. O referido evento realiza-se entre 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
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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.
09 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foram solicitadas duas licenças para atividades ruidosas de
caráter temporário: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lousã e
Vilarinho para festa popular a realizar no Casal do Espírito Santo nos dias três
e quatro de junho e da Santa Casa da Misericórdia da Lousã para arraial a
realizar no dia três de junho. As licenças foram passadas com a isenção
conferida às coletividades.
10 – Toponímia
Recebido ofício da Câmara Municipal com indicação de que foram aprovadas
as propostas apresentadas pela Junta de Freguesia, nomeadamente de
atribuição de topónimos para os lugares dos Pegos e Porto da Pedra e da
alteração do topónimo “Rua António Pinto de Campos” para “Rua do Casal dos
Rios”. Analisado e-mail de Mira Laia Sequeira acerca da toponímia do lugar
dos Pegos. Perante as questões levantadas, o Presidente solicitou à Camara
Municipal a suspensão dos procedimentos decorrentes da atribuição de
topónimos no local. A Câmara Municipal pede esclarecimentos sobre questões
de toponímia no Ribeiro Branco e Vale Pereira do Areal, que foram prestados.
11 – Coro APRe! Coimbra
O espetáculo “Exercício de Cidadania”, apresentado pelo Coro APRe! decorreu
no dia quatro de maio no Salão da Sociedade Filarmónica Lousanense. O
Presidente agradece ao coro e à maestrina Susana Teixeira a sua participação,
enaltecendo a elevada qualidade do espetáculo apresentado. Recebido e-mail
de Daniel Peixoto, em nome do coro, a agradecer a colaboração e o
acolhimento.
12 – Jogos da Freguesia
A décima segunda edição dos Jogos da Freguesia conta com a participação
das turmas do quinto e sexto anos. Assim, as atividade serão divididas por dois
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espaços físicos diferentes. Por questões de segurança e logística, as
atividades decorrerão no Estádio Municipal de Rubgy José Redondo e no
Estádio Dr. José Pinto de Aguiar. A Câmara Municipal irá ceder o transporte
para a turma e professores da Faculdade de Educação Física e Desporto da
Universidade de Coimbra que irão colaborar na orientação da atividade. Devido
à tolerância de ponto concedida pelo Governo, os jogos decorrerão no dia
dezanove.
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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