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ATA Nº 88 

Aos quinze dias do mês de março 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 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

07 – Pedidos 

08 – Pedido de parecer 

09 – VIII Passeio Pedestre de Vilarinho 

10 – Portal da Ordem dos Advogados 

11 – Acordo de Cooperação 

12 – Prestação de trabalho comunitário  

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 Dueceira para Assembleia Geral Ordinária a realizar no dia 

vinte e oito de março; circular do CES, Centro de Estudos Sociais com 

divulgação de informação acerca da gestão e administração dos baldios; 

convite da Assembleia da República para a inauguração da exposição “Ser 

Mulher”, da pintora Clotilde Fava, no dia oito de março; convite para o almoço 

comemorativo do trigésimo terceiro aniversário do Núcleo Sportinguista da 

Lousã, a realizar no dia dezanove; e-mail da Activar com informação acerca 

dos serviços formativos que disponibilizam; informação da ANAFRE sobre a 

Medalha de Mérito de Proteção Civil e Socorro, grau Ouro e distintivo laranja, 



373 

 

recebida em sessão alusiva ao Dia da Proteção Civil no dia um; e-mail da 

Activar a agradecer a presença no jantar comemorativo dos dezassete anos de 

atividade da instituição; convite do Presidente da Junta de Freguesia de Foz de 

Arouce e Casal de Ermio para homenagem aos mortos da batalha em Foz de 

Arouce e para almoço, no dia vinte e seis; convite da empresa F.A. Cortez e 

Filhos, Lda para apresentação do projeto Thor, no dia quinze; e- mail do 

Partido Comunista com conhecimento de dois Projetos de Lei apresentados por 

este grupo parlamentar na Assembleia da República: Lei –Quadro que 

estabelece as condições e requisitos de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais e Projeto Lei que Estabelece o Regime 

Jurídico das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e regula as atribuições 

e funcionamento dos respetivos órgãos.  

03 – Informações do presidente 

Neste ponto o presidente informa que, no seguimento de pedido de 

esclarecimento enviado pela Câmara Municipal sobre titularidade pública ou 

privada de faixa de terreno sita na Rua do Soito em Vilarinho, e depois de 

averiguar a situação, respondeu que a Junta não dispõe de qualquer elemento 

que indique que se trata de caminho público e que não procede à limpeza nem 

manutenção da mesma.   

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: reunião do Conselho Consultivo Municipal 

da Juventude e Desporto, no dia dois; jantar de aniversário da Associação 

Activar e reunião com o professor Mário Maia para preparação da décima 

segunda edição dos Jogos da Freguesia, no dia três; participação do 

presidente na Comissão Política do Partido Socialista para defesa da Moção, 

dia quatro; dia da Freguesia de Serpins, no dia cinco; reunião com o 

representante da Associação de Regantes da Ribeira de S. João, Paulo 

Rodrigues, no dia seis; assinatura do protocolo com a AESL, no dia treze.  

06 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 
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Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter 

temporário: RIEPA – Rancho Estrelinhas da Ponte do Areal para baile a 

realizar na sede da associação no dia onze de março. A licença foi passada 

com a isenção conferida às coletividades.  

07 – Pedidos 

Analisado e-mail da Câmara Municipal que solicita a limpeza e manutenção da 

Rua Dr. António Pinto Campos, no Casal dos Rios, no seguimento de pedido 

de munícipe. O Presidente informa que se dirigiu ao local e falou com os 

moradores já que a referida rua tinha sido limpa há pouco tempo. Informa o 

executivo que a opinião geral dos residentes é de que o trabalho realizado 

pelos colaboradores da Junta é bom. 

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 doze de 

março, de prova de ciclismo de estrada inserida no Troféu Liberty Seguros e 

designada de “Clássica Aldeias do Xisto”, pela Federação Portuguesa de 

Ciclismo e pela ADXTUR. O referido evento terá partida no Fundão e 

passagem pelos concelhos de Oleiros, Pampilhosa da Serra e Góis, 

terminando na Aldeia de Xisto da Cerdeira, na Lousã. A partida é no Fundão e 

termina na Cerdeira pela catorze horas e vinte minutos, de acordo com mapa 

do percurso e roadbook da prova enviado junto ao pedido. 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 – VIII Passeio Pedestre de Vilarinho 

O VIII Passeio Pedestre ficou agendado para o dia vinte e três de abril e o 

percurso irá ser definido e marcado com o apoio do Pedro Carranca dos 

Caminheiros Terra de Arunce e do Pedro Jorge Lopes da Secção de 

Caminheiros do Montanha Clube. A saída e chegada estão previstas para a 

sede do Clube Recreativo Vilarinhense, onde também será servido o tradicional 

almoço. O valor da inscrição é de cinco euros e, à semelhança dos anos 

anteriores, o total reverterá para uma instituição de Vilarinho. 

10 – Portal da Ordem dos Advogados 
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Ao abrigo do protocolo assinado com a Anafre e com a Ordem dos Advogados, 

foi agendada a primeira consulta no Portal da Ordem dos Advogados para o dia 

três de abril. 

11 – Acordo de Cooperação 

O Presidente informa que no dia treze do corrente mês assinou protocolo de 

cooperação entre a AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã e a Junta 

de Freguesia com vista à criação da rede de acordos AESL. O presente acordo 

é válido por um ano, renovando-se automaticamente anualmente. 

12 – Prestação de trabalho comunitário  

No seguimento do pedido feito pelo Instituto de Reinserção Social para o 

cumprimento de substituição de pena de multa por prestação de trabalho a 

favor da comunidade, o Presidente informa que arguido João Pedro Simões 

Martins cumpriu o seu trabalho com qualidade e interesse para a comunidade 

na manutenção do complexo desportivo do Estádio Dr. José Pinto de Aguiar. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


