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ATA Nº 89 

Aos cinco dias do mês de abril 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 – VIII Passeio Pedestre de Vilarinho 

10 – Exercício de Cidadania - Proposta de apresentação de representação 

evocativa dos valores do 25 de abril 

11 – Projeto Crescer com as Árvores 

12 – CLDS – Ação 12 

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 ofício da Is Art, Lda. com descrição e valores de serviços de consultoria 

contabilística e financeira a fornecer à Junta de Freguesia; e-mail do Gabinete 

de Apoio ao Presidente com convocatória para reunião da Proteção Civil no dia 

quatro de abril; convite da Aflopinhal para ação de informação sobre “Sistema 

de gestão florestal sustentável – certificação florestal”, a realizar no dia vinte e 

sete de março; e-mail do agrupamento 236 dos escuteiros da Brandoa com 

pedido de pernoita na Lousã, que foi devidamente encaminhado;  pedido da 

AESL para divulgação da sessão de esclarecimento no âmbito Fiscal e HACCP 
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direcionado para associações e IPSS´s a realizar no dia vinte de abril; e-mail 

da ANAFRE a enviar ofícios do Tribunal de Contas. 

03 – Informações do presidente 

Informa que assinou a adenda contratual referente ao posto de CTT a funcionar 

na delegação de Vilarinho. Dado o interesse relevante para o bom 

funcionamento e organização das freguesias, o Presidente informa que assinou 

a publicação Revista das Freguesias, de periodicidade trimestral e no valor 

anual de quarenta euros (40,00 €). É uma publicação da AEDRL sob 

orientação do Prof. Doutor António Cândido de Oliveira. No seguimento de 

deslocação que fez à Assembleia da República com o Conselho Diretivo dos 

Baldios da Extinta Freguesia de Vilarinho, o Presidente informa que recebeu e-

mail de agradecimento do Presidente da Direção, Luís Trota, pelo apoio 

prestado no âmbito da audição pela Comissão de Agricultura e Florestas sobre 

a nova lei para os Baldios. Estendem o agradecimento ao deputado Pedro 

Coimbra pelo acolhimento. 

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: atividade “Mostra o teu Talento” organizada 

pela Escola Profissional da Lousã, no dia vinte e quatro; Assembleia Geral dos 

Baldios de Vale de Neira, no dia vinte e seis; Assembleia Geral dos Baldios de 

Alfocheira, no dia vinte e oito; Assembleia Eco Escolas em Santa Rita, dia vinte 

e nove, do mês de março. 

06 – Pagamentos  

O tesoureiro Augusto Simões deu informação das faturas pagas durante o mês 

de março, a saber: faturas 2534, 4442 e 4507 da Vodafone no valor de 

duzentos e oitenta e um euros e setenta e um cêntimos (281,71€);fatura 

169179 de Continente Hipermercado, S.A.. no valor de nove euros e setenta e 

quatro cêntimos (9,74€); fatura 870 de Auto Peças da Lousã, Lda no valor de 

vinte euros (20.00€); fatura 92409, 54285, 21354 e 61017 da PT no valor de 

quinhentos e setenta e nove euros e oitenta e um cêntimos (579,81€); fatura 
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161188 e 159836 de Cooperativa Agrícola do Concelho da Lousã no valor de 

nove euros e noventa cêntimos (9,90€);fatura 5801 de F.A. Cortez & Filhos, 

Lda no valor de trinta e dois euros e trinta e nove cêntimos (32,39€); fatura 

1171 de CTT no valor de dois euros e quarenta e cinco cêntimos 

(2,45€);recibos 10908, 60106, 40091 e 16474 de A Serrana no valor de 

setecentos e trinta e três euros e sessenta e quatro cêntimos (733,64€); fatura 

19 de Zuca, Lda no valor de mil euros (1.000,00€); fatura 15514, 15417 e 3130 

de Aníbal Antunes Bandeira, Lda no valor de cento e vinte e quatro euros e 

cinquenta e um cêntimos (124,51€); fatura 3294 de CDL – Inspecção Auto, Lda 

no valor de trinta euros e setenta cêntimos (30,70€); fatura 12324 e 12503 de 

Ricópia – Equipamento de Escritório, Lda no valor de vinte e seis euros e 

sessenta e cinco cêntimos (26,65€);faturas 85014, 84975 e 85333 de EDP no 

valor de cento e cinquenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos (159,88€); 

fatura 8110 de Auto Peças da Lousã, Lda no valor de um euro e trinta cêntimos 

(1,30€);fatura 51 de MIC Inspeção e certificação técnica, Lda no valor de 

trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos (307,50€);fatura 82 de Talho “O 

Cancela” – Unipessoal, Lda no valor de trezentos e setenta e três euros e vinte 

e quatro cêntimos (373,24€); fatura 303 de Almeida Sêco, Lda no valor de dez 

euros e um cêntimo (10,01€); faturas 17151 e 24095 da Grenke Renting S.A. 

no valor de cento e noventa euros e vinte e oito cêntimos (190,28€); fatura 

297249 se Securitas Direct no valor de quarenta e três euros e cinquenta e um 

cêntimos (43,51€); no valor total de três mil novecentos e trinta e sete euros e 

vinte e dois cêntimos (3.937,22€). Informa também que foi pago à Assembleia 

de Compartes dos Baldios de Alfocheira o valor de dois mil quinhentos e 

sessenta euros (2.560,00 €) como comparticipação pelos serviços de 

manutenção e limpeza de vias e caminhos diversos efetuados por esta 

entidade. No âmbito da responsabilidade social da Junta de Freguesia, o 

tesoureiro informou que foi pago o valor total de dois mil euros (2.000,00 €) a 

agregados com comprovada insuficiência económica. 

07 – Pedidos 

Analisado o pedido do Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte do Areal de 

cedência de computador e impressora para a sede da coletividade. Deliberado 

ceder o equipamento solicitado. A Associação do Casal do Catarredor 

agradece os trabalhos de limpeza efetuados pela Junta e solicita ajuda na 
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instalação de lâmpadas nos postes de eletricidade existentes na eira da aldeia. 

Analisado e respondido o pedido da munícipe Sandra Santos de limpeza da 

Rua dos Gatos e da Rua da Fonte, em Vilarinho.  

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 nos dias vinte e 

cinco e vinte e seis de março de Prova Internacional de Downhill inserida no 

calendário internacional da modalidade, organizada pela Secção de BTT do 

Montanha Clube. O evento terá partida perto do Terreiro das Bruxas, 

terminando no Centro de BTT da Lousã, utilizando a pista DH2 existente. O dia 

vinte e cinco é destinado a treinos entre as nove e as dezoito horas e o dia 

vinte e seis também durante a manhã. A prova realiza-se das catorze às 

dezassete horas. O referido evento conta com cerca de duzentos participantes. 

Para melhor localização do percurso, foi enviado o mapa e o trajeto em Google 

Earth em anexo 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 

Foi definido o percurso para VIII Passeio Pedestre, agendado para o dia vinte e 

três de abril. Tudo o resto está também organizado dentro dos moldes 

habituais. Foi feita a divulgação através dos meios de comunicação da Junta 

de Freguesia.  

10 – Exercício de Cidadania - Proposta de apresentação de representação 

evocativa dos valores do 25 de abril 

Recebido e-mail da direção do Coro APRe! Coimbra, dirigido pela Maestrina 

Susana Teixeira com apresentação do mesmo e proposta de atuação. Este 

coro surgiu em dois mil e catorze, fruto da  iniciativa de um conjunto de 

associados da APRe! – Associação dos Aposentados, Pensionistas e 

Reformados, com sede em Coimbra, e conta com trinta e sete elementos. A 

direção coloca à consideração do Presidente da Junta o documento intitulado 

Exercício de Cidadania, no qual se apresenta um projeto que pretende “retratar 

a revolta da população portuguesa - operários, camponeses e estudantes - 

provocada pela situação política, económica e social, anterior ao 25 de Abril de 
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1974, e enaltecer a "revolução dos cravos", que a libertou”. Propõem a 

realização de um espetáculo na Lousã com esta temática em data próxima do 

vinte e cinco de abril e pedem a colaboração da Junta. Atendendo ao interesse 

cívico e didático da proposta, ficou agendado o espetáculo para o dia quatro de 

maio na Sociedade Filarmónica Lousanense.  

11 – Projeto Crescer com as Árvores 

O Presidente e a Secretária participaram na Assembleia Geral de Alunos – Eco 

Escolas da escola e jardim-de-infância de Santa Rita para apresentar à atual 

comunidade escolar o projeto Crescer com as Árvores. Este projeto tem sido 

desenvolvido em parceria com a escola e este ano conta com a entrega 

simbólica das árvores criadas no alfobre da escola pelas crianças do jardim à 

turma do primeiro ano que as irá plantar em Vale de Neira.  

12 – CLDS – Ação 12 

Analisada a proposta de protocolo de cooperação a assinar com o CLDS e que 

visa regular as condições de cooperação e as parcerias entre a Arcil e as 

entidades parceiras, no âmbito das ações consagradas, nomeadamente 

promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de 

produtos locais e ou regionais de modo a potenciar o território e a 

empregabilidade.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


