ATA Nº 93
Aos sete dias do mês de junho 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 – Pagamentos
07 – Pedidos
08 – Pedido de parecer
09 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
10 – Jogos da Freguesia
11 – S. João do Largo da Graça
12 – Toponímia
13 – CLDS
14 – Reclamação sobre desimpedimento de caminho
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 dos
avisos da Câmara Municipal números quinze referente à “12ª Descida de Cadeira de
Rodas”, dezasseis referente à atividade desportiva “Arcil em Movimento”, vinte e três
com informação das restrições de trânsito no Largo da Graça e em parte da Rua
General Humberto Delgado nos dias vinte e três e vinte e quatro de junho devido à
realização do arraial de S. João, vinte e seis referente à realização da Procissão de
Nossa Senhora da Piedade no dia vinte e oito de maio; convite do Comandante
Geral da Guarda Nacional Republicana e do Comandante do Comando Territorial de
Coimbra para a cerimónia comemorativa do Dia do Comando Territorial da GNR, em
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três de junho; convite do Lousã Volley Clube para convívio a realizar no dia três;
convite da Irmandade de Nossa Senhora da Piedade para jantar convívio, no dia
vinte e nove de maio, agradecendo ainda a colaboração prestada às solicitações da
Irmandade; e-mail da Anafre com alerta sobre a Trioza e aplicação das medidas de
controlo deste inseto; e-mail do Espaço J com informação acerca da abertura das
inscrições para as Férias de Verão; reagendamento da reunião do CLDS para o dia
vinte e nove de maio; e-mail do Conselho Municipal de Juventude e Desporto com
divulgação do Programa Ibero-Americano Travessias; mail do veterinário municipal a
enviar edital de campanha de vacinação de cães contra a raiva e identificação
eletrónica; e-mail da Arcil com divulgação da caminhada solidária – Louzantrail; os
Baldios da Lousã enviam divulgação do workshop “Identificação e Mapeamento de
Plantas Invasoras”, a realizar no dia catorze de junho; edital número seis da Camara
Municipal relativo ao Orçamento Participativo; e-mail da Câmara Municipal com
convocatória para reunião de preparação da Semana Sénior, no dia cinco de junho;
ofício circular da DGAL acerca da clarificação relativa aos procedimentos de
preparação para a entrada em vigor do SNC-AP.
03 – Informações do presidente
Neste ponto, o presidente informa que enviou reclamação para a empresa AgroMéxico Lda. referente a avaria no trator com limpa bermas já que, tratando-se de
uma alfaia recentemente adquirida, deveria estar a operar sem qualquer problema.
Informou que a Inovgeo, empresa que realizou sessões de esclarecimento sobre
limpeza de matas e redução de risco de incêndio pediu autorização para mencionar
o nome da Junta no IV Congresso Internacional de Riscos a realizar na Universidade
de Coimbra entre os dias vinte e três e vinte e seis de maio, tendo respondido que
nada havia a opor. Foi analisado neste ponto o mapa cronológico das operações
eleitorais referentes às eleições para os órgãos das autarquias locais de um de
outubro, enviado pela Comissão Nacional de Eleições. Informa o executivo que a
Aflopinhal enviou o Relatório elaborado pelos GIPS da GNR do ponto de água misto
localizado na Barraca Preta, cuja utilização por meios aéreos se encontra
impossibilitada. Foram analisadas as situações apontadas no mesmo.

No

seguimento de pedido de colaboração enviado pelo Instituto de Reinserção Social
para o enquadramento de arguido, informa que respondeu não ser possível, atender
à solicitação.
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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: Jogos da freguesia no dia dezanove de maio;
procissões em honra da Nossa Senhora da Piedade, nos dias vinte e um, vinte e
cinco e vinte e oito de maio; entrega das tampas recolhidas durante os Jogos da
Freguesia na Escola Secundária, no dia vinte e dois de maio; reunião na Escola
Agrária sobre Baldios – Avaliação de posse e gestão de áreas comunitárias, no dia
vinte e seis de maio; Dia da Unidade e sunset do Volley Clube da Lousã, no dia três
de junho.
06 – Pagamentos
O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês de
maio, a saber: faturas 7285, 4314, 2130, 2398 e 5319 de PT Empresas, S.A., no
valor de trezentos e sessenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos (364,66€);
fatura 233 de Coimtronica – Unipessoal, Lda no valor de onze euros e quarenta
cêntimos (11,40€);fatura 52781 de Worten – Equipamentos para p Lar, S.A., no valor
de oitenta e cinco euros e noventa e oito cêntimos (85,98€); faturas 54929,
600751399, 1135, 9349, 0681 de Vodafone, no valor de mil e vinte e quatro euros e
quarenta e um cêntimos (1024,41€); fatura 4756 de Flores da Kika, no valor de
quinze euros (15,00€); fatura 1255 de Estrela da Sorte no valor de quatro0 euros e
oitenta cêntimos (4,80€);faturas 4422 e 4388 de J. Albino no valor de vinte e nove
euros e quarenta e cinco cêntimos (29,45€); fatura 4757 de J. Carranca Redondo,
Lda no valor de oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos (82,50€); fatura 5888 de
Jamarket, no valor de dois euros (2,00€); faturas 13158, 12597, 12704, 12872 e
12989 de Ricópia – Equipamento de Escritório, Lda no valor de oitenta e três euros e
vinte e seis cêntimos (83,26€); faturas 36787 e 36595 de Café Snack Bar Porta 70
no valor de cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos (52,50€);recibo 4913 de
Electroauto da Lousã no valor de quinhentos e quarenta e nove euros e cinquenta e
cinco cêntimos (549,55); fatura 19 de Zuca, Lda no valor de mil euros (1.000,00€);
fatura 82 de Talho “ O Cancela”, no valor de trezentos e cinquenta euros (350,00€);
faturas 111877 e 426280 de Continente Hipermercados, S.A. no valor de cinquenta
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e sete euros e três cêntimos (57,03€); fatura 19079 de Tulipa Negra – Padaria
Pastelaria, Lda no valor de catorze euros e vinte cêntimos (14,20€); recibo3660 de
Fidelidade no valor de doze euros e setenta e dois cêntimos (12,72€); fatura 411798
de PMS no valor de duzentos e seis euros e sessenta e quatro cêntimos (206,64€);
fatura 731 de Li Huixian no valor de um euro e cinquenta cêntimos (1,50€);fatura 138
de Carpinteiros Reunidos, Lda no valo de quinze euros e trinta e cinco cêntimos
(15,35€); fatura 34294 de Bricolousã, Lda no valor de dois euros (2,00€); fatura
166129 de Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã no valor de quarenta e
quatro euros e vinte cêntimos (44,20€); fatura 4764 de Brico Max – Yin Qinzhu no
valor de seis euros e quarenta e cinco cêntimos (6,45€); faturas 5551 e 5462 de CDL
– Inspeção Auto, Lda no valor de sessenta e um euros e quarenta cêntimos
(61,40€); faturas 8950 e 5228 de EDP Comercial no valor de trezentos e seis euros
e quarenta e dois cêntimos (306,42€); fatura 210 de Hidrobusca, Lda no valor de
dois euros e noventa e cinco cêntimos (2,95€);fatura 4350 de fábrica Pastelaria S.
Silvestre, Lda no valor de cinco euros e vinte e oito cêntimos (5,28€); faturas 52594
e 6134 de Ful no valor de oitocentos e trinta e três euros (833,00€); fatura 1017 de
Agro – México, Lda no valor de um euro e cinquenta e cinco cêntimos (1,55€); fatura
1838 de Cantinho da Rita – Rest/Bar no valor de catorze euros (14,00€); fatura 314
de Ermidas – Sandra Sofia Fernandes Quaresma no valor de vinte e quatro euros e
onze cêntimos (24,11€); fatura 29650 de Botachave, Lda no valor de três euros
(3,00€); fatura 9876 de Securitas Diret no valor de quarenta e três euros e cinquenta
e um cêntimos (43,51€);faturas 54208 e 61521 de Grenke Renting S.A. no valor de
cento e noventa euros e vinte e oito cêntimos (190,28€); no valor total de quatro mil
novecentos e cinquenta e um euros e cinquenta e cinco cêntimos (4.951,55€).
Informa também que foi pago à Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira
o valor de três mil euros (3.000,00 €) referente à aplicação de herbicida na freguesia
e à Assembleia de Compartes dos Baldios de Vale de Neira o valor de dez mil e
quinhentos euros (10.500,00 €) como comparticipação pelos serviços de
manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos, efetuados por esta entidade.
07 – Pedidos
Agendado o pedido da Sociedade Columbófila Lousanense para limpeza do espaço
envolvente à sede. A pedido de alguns professores, foram oferecidas duas
ventoinhas à Escola EB2 da Lousã, de modo a melhorar as condições de conforto
das salas de aula. Foram ainda oferecidos bonés e fitas identificadoras aos alunos
das turmas do primeiro ano da escola EB2, a serem utilizados na viagem de final de
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ano. Analisado e agendado o pedido do Lousã Volley Clube para colocação de zona
de sombra e transporte de areia e paletes para a realização do Summer Cup.
Agendado o pedido da munícipe Dália Correia, reenviado pela Câmara Municipal, de
limpeza da Rua António Lemos.

A Confederação Nacional dos Organismos de

Deficientes (CNOD) solicita apoio para a realização do vigésimo quarto Encontro
Nacional de Pessoas com Deficiência. Deliberado informar que não é possível
atribuir qualquer subsídio. Analisado e deferido o pedido de apoio do Rancho Infantil
Estrelinhas da Ponte do Areal (RIEPA) para dois assadores a serem utilizados nas
comemorações do quadragésimo aniversário da coletividade nos dias quinze e
dezasseis de julho. Convidam o presidente e executivo para o almoço convívio e
para o festival de rancho. Presente pedido da Companhia Marimbondo de cedência
de cadeiras para o décimo primeiro Encontro Português de Malabarismo, a realizar
em Serpins entre os dias oito e onze de junho. Deliberado ceder as cadeiras.
Deferido o pedido da Comissão da Capela da Senhora das Preces para utilização da
eletricidade da delegação de Vilarinho. Explicam que vão utilizar uma máquina de
pressão para lavar as paredes e que o quadro elétrico instalado na capela não tem
potência suficiente.
08 – Pedido de parecer
Neste período foram emitidos seis pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado
através do sector de Desporto da CML, via e-mail, para a organização no dia onze
de junho de caminhada solidária, pela ADIC. O evento terá saída pelas nove horas
do Centro Social de Vilarinho e chegada ao mesmo local pelas dezassete horas,
num percurso de cerca de oito quilómetros. Para melhor localização do percurso, foi
enviado o trajeto em Google Earth em anexo ao pedido. O segundo sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização nos
dias dez e onze de junho de passeio de motos, pela Associação de Solidariedade
Social de Janeiro de Cima. O referido evento começa e acaba em Janeiro de Cima,
tendo passagem pela Lousã, de acordo com mapa do percurso e roadbook da prova
enviado junto ao pedido. O passeio utilizará somente estradas municipais no
cumprimento escrupuloso das regras de trânsito, prevendo-se a presença de cerca
de setenta participantes. O terceiro sobre o pedido efetuado através do sector de
Desporto da CML, via email, para a organização no dia vinte e cinco de junho do “VI
Encontro Nacional de Vespas da Louzan” pelo Clube de Vespas da Louzan. O
referido passeio terá início na Lousã, no Parque Carlos Reis, pelas oito horas e trinta
minutos, passando pelo Castelo da Lousã, Praia Fluvial da Sr.ª da Graça, Praia
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Fluvial das Canaveias (Vila Nova do Ceira – Concelho de Góis), Praia Fluvial da
Bogueira e terminando em Alfocheira pelas catorze horas e trinta minutos. O passeio
utilizará somente estradas municipais no cumprimento escrupuloso das regras de
trânsito, prevendo-se a presença de cerca de cento e cinquenta participantes. O
mapa do percurso, em Google Earth, foi enviado anexo ao pedido. O quarto sobre o
pedido efetuado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins
para a organização, no dia dez de junho, de passeio cicloturístico. O passeio tem o
seu início previsto para as nove horas e decorre em estradas municipais no
cumprimento escrupuloso das regras de trânsito, não tendo carater competitivo. O
percurso está devidamente assinalado no mapa que acompanha o pedido. O quinto
sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, via e-mail, para a
organização, no dia quatro de junho, da terceira edição do passeio de motas
intitulado “III ª Roda Solidária”, pela Liga de Amigos dos Bombeiros da Lousã. O
referido passeio terá início na Lousã, no Parque Carlos Reis, pelas nove horas e
trinta minutos, passando pelo Castelo da Lousã, Aldeias Serranas e parando no
Parque Municipal de Exposições para o almoço, partindo daí para Foz de Arouce e
terminando na Praia Fluvial de Casal de Ermio pelas dezasseis horas. O passeio
utilizará somente estradas municipais no cumprimento escrupuloso das regras de
trânsito, prevendo-se a presença de cerca de cento e cinquenta participantes. O
mapa do percurso foi enviado anexo ao pedido. O sexto sobre o pedido efetuado
através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização no dia dezoito
de junho de prova de trail pelo Montanha Clube - secção de Trail. O referido evento
consiste em corrida de montanha, contemplando três percursos de trail e um de
caminhada que percorrerão a Serra da Lousã. O percurso mais curto terá cerca de
dezassete quilómetros, o intermédio cerca de vinte e sete, o mais longo cinquenta e
a caminhada doze (corresponde a parte do percurso pequeno), a decorrer entre as
oito e trinta e as vinte horas, hora em que o último participante deverá chegar. A
partida e chegada são no Parque Carlos Reis e o evento conta com cerca de mil
participantes. Os percursos em formato Google Earth foram enviados anexos ao
pedido. Enquanto entidade gestora dos Baldios de Alfocheira, a Junta autorizou a
passagem da referida prova. 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 aos mesmos. A Câmara Municipal enviou, para conhecimento, pareceres
sobre a Procissão em Honra do Divino Espírito Santo, no Casal do Espírito Santo,
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realizada no dia quatro de junho e sobre a Cerimónia Militar Comemorativa do Dia
da Unidade da GNR Coimbra – Interdição e corte de vias.
09 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter
temporário: Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Lousã e Vilarinho para a
festa de S. Silvestre a realizar na Praça Cândido dos Reis no dia um de julho. A
licença foi passada com a isenção conferida às coletividades.
10 – Jogos da Freguesia
Foi feito o balanço e análise da realização da décima segunda edição dos Jogos da
Freguesia. Este ano a atividade decorreu em dois espaços físicos diferentes –
Estádio Municipal de Rugby e Estádio Dr. José Pinto de Aguiar – o que obrigou a
uma logística maior já que jogaram cerca de mil crianças. Contámos com a
participação ativa dos professores do grupo de Educação Física do Agrupamento de
Escolas da Lousã, e da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da
Universidade de Coimbra a quem agradecemos a colaboração na gestão técnica e
organização dos jogos. A participação dos alunos da Escola Profissional da Lousã,
da Faculdade, bem como dos monitores da Activar e de alguns pais, permitiu que
esta edição fosse um sucesso. Assim, a Junta agradece publicamente o apoio dos
parceiros nesta que já é uma atividade de referência e de estudo na área dos jogos
tradicionais: Câmara Municipal, Agrupamento de Escolas da Lousã, grupo de
Educação Física do Agrupamento, Faculdade de Ciências do Desporto e de
Educação Física da Universidade de Coimbra, Escola Profissional da Lousã, Activar,
direção do Rugby Clube da Lousã e do Clube Desportivo Lousanense,
colaboradores da Junta de Freguesia. Agradece particularmente ao professor Mário
Maia a colaboração e empenho com que, incansavelmente, organizou os Jogos ao
longo de todos estes anos. As tampinhas entregues pelos alunos como “pagamento”
da participação foram entregues na Escola Secundária da Lousã, à professora
Sandra Mónica, para o projeto que desenvolve. A professora Salomé Correia, da
Escola de Santa Rita, enviou mail a dar os parabéns à Junta de Freguesia e a todos
os participantes nesta atividade, que define como exemplar, e sugere que o
documento entregue aos professores no início da atividade seja enviado às escolas
com antecedência. A secretária Helena Correia informa que foram emitidos
certificados de participação e dinamização a todos os participantes nos Jogos.
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11– S. João do Largo da Graça
Conforme vem sendo habitual há já quase dezena e meia de anos, os comerciantes
do Largo Alexandre Herculano, Rua da Graça e Calçada da Graça, em colaboração
com esta Junta pretendem organizar um arraial popular na noite de vinte e três para
vinte e quatro de junho. Assim, e como sempre tem acontecido desde o primeiro
ano, o Presidente solicitou o apoio da Câmara Municipal para o fecho do troço da
Avenida Humberto Delgado, entre as dezanove horas do dia vinte e três e as cinco
horas do dia vinte e quatro de junho, cedência de sardinha, iluminação do largo e
autorização para uso da via pública para colocação das mesas. Endereça o convite
ao Presidente e executivo da Câmara para o arraial.
12 – Toponímia
Analisado ofício com o projeto de toponímia na aldeia do Talasnal enviado pela
Câmara Municipal. Deliberado dar acordo às propostas e informar a Câmara
Municipal.
13 - CLDS
O CLDS enviou memorando da última reunião para análise. Informam ainda que a
próxima reunião está agendada para o dia dez de julho.
14 – Reclamação sobre desimpedimento de caminho
Foi analisado o processo em que é reclamante Luís Manuel Lopes Galvão relativo
ao desimpedimento de um caminho público sito no lugar de Alfocheira. O Presidente
ouviu os interessados Luis Galvão e José Joaquim Agostinho, a quem pediu a
documentação necessária para análise da questão. Assim, com base nos elementos
disponíveis, considera que a Junta não tem base para aferir da titularidade pública
ou privada do caminho em causa. Acrescenta que nem as Juntas, nem mesmo as
Câmaras Municipais, têm poderes para apreciar e decidir questões acerca da
natureza pública dos caminhos uma

vez que

estes poderes

pertencem

exclusivamente aos tribunais, sob pena de usurpação de poderes. Fica por esta
razão esgotado o papel desta autarquia na tentativa de composição do litígio que
opõe os dois proprietários pelo que a resolução da questão terá que ser requerida
junto dos tribunais. Deliberado dar conhecimento desta decisão à Camara Municipal
e aos interessados Luis Galvão e José Agostinho. Este processo tem o número um e
ficou arquivado em pasta própria.
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.
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