ATA Nº 3
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas,
no edifício sede, reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a presença de
António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes Correia, Augusto Manuel
Fernandes Simões, Ana Filipa Rodrigues Sêco e Ricardo Bandeira Jorge, 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 e atividades
06 – Toponímia
07 – Pedidos
08 – Conselho dos Lugares
09 – Pedidos de parecer
10 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
11 – Ajustes
12 - A Minha Rua
13 – FLII - Palavras de Fogo
14 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão:
1. Participação do Público
Não havendo público presente, o Presidente deu início à reunião.
02 – Correspondência
O Presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de
convite do Grupo de Voluntariado Comunitário da Lousã para inauguração da
sede da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no dia dezoito de novembro;
convocatória da Dueceira para Assembleia Eleitoral e Assembleia Geral Ordinária,
a realizar no dia cinco de dezembro; convite da Comissão de Melhoramentos de
Vale de Nogueira para almoço de Natal a realizar no dia dezassete de dezembro;
e-mail do CLDS com memorando da reunião do grupo de trabalho realizada no dia
sete de novembro; convite do Clube Motard da Lousã para almoço solidário a
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realizar no dia dez de dezembro; e-mail da coordenadora concelhia do Bloco de
Esquerda da Lousã com informação da localização dos muppis com propaganda
exclusiva do BE; convite da Emequatro, Educação e Serviços para a inauguração
do Centro Qualifica, no dia trinta de novembro; convite do CLDS para o I
Congresso “Oportunidades para o Desenvolvimento da Serra da Lousã”, no dia
trinta de novembro; convite do Coro Misto da Sociedade Filarmónica Lousanense
para concerto de Natal, a decorrer na Igreja Matriz da Lousã, no dia dezasseis de
dezembro.
3. Informações do Presidente
O Presidente informa que a festa de Natal de Vilarinho se irá realizar no dia
dezasseis de dezembro, pelas quinze horas, no Clube Recreativo Vilarinhense e
que a Noite Branca está agendada para o dia catorze de julho de dois mil e
dezoito. Informa ainda que foi pedida pelo Tribunal informação sobre a limpeza e a
manutenção da faixa de terreno sita junto da residência da autora do processo
162/16.5T8LSA Dulce Amélia Conceição Encarnação. Consultados os serviços, foi
deliberado responder que não há registo de ter sido efetuado qualquer serviço de
limpeza no terreno indicado. Dá conta que foi prestado o auxílio necessário aos
munícipes no levantamento de prejuízos florestais e agrícolas resultantes dos
incêndios e posteriores candidaturas. Vai participar no XXIII Congresso da
Associação Nacional de Municípios a realizar em Portimão no dia nove de
dezembro.
4. 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. O Presidente destaca a obra de
renovação da rede elétrica do estaleiro que está a decorrer.
5. Participação em reuniões e atividades
Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e
atividades enumeradas de seguida: inauguração da Feira do Mel e da Castanha,
no dia dezassete; hastear da bandeira Eco Escolas no Jardim de Infância do
Freixo, no dia vinte e três, almoço convívio do GERL, no dia vinte e cinco; almoço
de homenagem ao ex-autarca de Foz de Arouce e Casal de Ermio, Sr. José
Augusto Pais Padrão, no dia vinte e seis; reunião com os moradores do Boque, no
dia vinte e oito; reuniões com os moradores do Prilhão nos dias vinte e nove e
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trinta, do mês de novembro; almoço de Natal da Serrana, Companhia de Seguros
e inauguração do Mercado de Natal da Escola Profissional, no dia um de
dezembro.
06 – Toponímia
Analisadas três propostas relacionadas com a toponímia. Rita Polaco, residente
em Cacilhas, solicita alteração de nome de troço de rua. Analisada a proposta de
toponímia para o Cabeço do Moiro, apresentada com base na auscultação dos
moradores do lugar. Analisada proposta de alteração aos topónimos no lugar dos
Pegos, na sequência de pedido de morador.
7. Pedidos
Analisado e agendado pedido da educadora do Jardim de Infância de Vilarinho
para limpeza e recolha das folhas do recreio do jardim. Analisado pedido de apoio
para aquisição de equipamento de som enviado pelo grupo Concertinas Sons de
Vilarinho. Decidido informar que estão a ser avaliados todos os pedidos das
coletividades da freguesia. Os alunos da turma B do segundo ano do Curso
Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade da Escola
Profissional pedem apoio para a cedência de alguns jogos tradicionais e de luzes
para decoração do Mercado de Natal, bem como de dois pinheiros. Deliberado
ceder o material solicitado. De acordo com o já habitual, foi cedida a sala da junta
em Vilarinho à Escola de Parapente para realização de ação de formação no dia
dezoito de novembro.
8. Conselho dos Lugares
O Presidente informa que, no seguimento do proposto no Conselho dos Lugares,
reuniu com moradores do Boque, Prilhão e Casais para aferir das suas
necessidades para as aldeias e averiguar da necessidade de ajuda técnica, ou
outra, para os levantamentos dos prejuízos agrícolas e florestais resultantes dos
incêndios e possíveis candidaturas. Assim, foi prestada ajuda aos pequenos
agricultores na entrega dos referidos documentos e analisadas as questões
colocadas pelos presentes.
9. Pedidos de parecer
Neste período foram emitidos dois pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado
através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização no dia três
de dezembro do “Rallye de Outono” pelo Núcleo de Desportos Motorizados de
Leiria. É um evento de regularidade com uma especial na Estrada Municipal 236,
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de acordo com mapa e horários enviados em anexo ao pedido. Está prevista a
participação de cerca de trinta carros e todas as limitações previstas ao trânsito,
nomeadamente nas especiais, serão devidamente articuladas com a GNR e
autoridades competentes de acordo com a lei em vigor. O segundo sobre o pedido
efetuado através do sector de Desporto da CML, via e-mail, para a organização no
dia dezanove de novembro de passeio pedestre com a designação de
“Caminhada de S. Martinho”, pela Câmara Municipal e inserido na Feira do Mel e
da Castanha. O referido passeio começa no Parque Municipal de Exposições,
pelas oito horas e trinta minutos, utilizando os percursos pedestres já marcados
(PR1 e PR2) com passagem pelo castelo, Talasnal e Casal Novo, terminando no
Parque Municipal de Exposições pelas treze horas. O passeio utilizará
somente percursos já marcados e contará com o apoio de uma equipa dos
Bombeiros

Municipais

da

Lousã prevendo-se

a

presença

de

cerca

de duzentos participantes. 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.
10 - Licença para atividades ruidosas de caráter temporário
Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter
temporário: Associação Cultural e Recreativa de Ceira dos Vales para baile a
realizar no dia onze de novembro. A licença foi passada com a isenção conferida
às coletividades.
11 – Ajustes
Foi apresentado pelo Presidente e analisado o processo de ajuste direto número
vinte e seis à empresa AgroMéxico, Lda, no valor de duzentos e vinte e nove
euros e cinquenta e seis cêntimos (229,56 €).
12 - A Minha Rua
Neste período foram recebidas e resolvidas e/ou devidamente encaminhadas três
ocorrências no Portal A Minha Rua.
13 – FLII - Palavras de Fogo
De acordo com a justificação transcrita, foi deliberado integrar a atividade FLII –
palavras de Fogo: “A Arte-Via Cooperativa, sediada na Lousã, lança a primeira
edição do Festival Literário Internacional do Interior, em homenagem às vítimas
dos fogos florestais. Este festival tem um caráter inovador, uma vez que se trata
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de uma realização intermunicipal que abrange dez concelhos da região afetadas
pelos fogos, e pretende levar os livros e os escritores aos sítios mais inusitados e
imprevisíveis, como fábricas, campos, praias, locais onde as pessoas trabalham,
convivem, ou seja, os livros vão ao encontro dos públicos porque também eles
têm saudades. Sob o signo do tributo, este festival congrega os municípios de
Pedrogão Grande, Oliveira do Hospital, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos,
Penela, Pampilhosa da Serra, Arganil, Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo e
Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho e terá como grupo coordenador os
escritores Ana Filomena Amaral, Pedro Mexia, José Luís Peixoto e a professora
Fátima Cabral, tesoureira da Arte-Via, as bibliotecas municipais e redes de
bibliotecas escolares serão cruciais na organização do FLII - Palavras de Fogo. A
decorrer entre 15 e 19 de junho de 2018, o FLII - Palavras de Fogo - pretende
envolver todos os agentes de desenvolvimento de todos os concelhos
participantes, todos os talentos locais, em todas as ações a realizar em
simultâneo: concursos, palestras, workshops, leituras, feiras do livro, espetáculos,
multimédia, performances, instalações, exposições, para e com todos os públicos
de todas as faixas etárias. O conceito subjacente a este festival é o de uma
realização sinérgica, catalizando os recursos dos municípios integrantes do
consórcio, rentabilizando e potenciando o melhor que cada um possui, num
esforço conjunto de superar as adversidades e, em nome da palavra
regeneradora, onde houver pessoas haverá livros, eles estarão nos sítios mais
inusitados, à mão de quem os quiser ler, os escritores portugueses e estrangeiros
irão aos locais mais surpreendentes, os livros e as palavras farão novamente
renascer a cor por entre o negrume. O Festival Literário Internacional do Interior Palavras de Fogo - que teve a primeira reunião de trabalho no dia 9 de novembro,
no Hotel Palácio da Lousã, culminará com a criação num dos municípios, servindo
toda a região do consórcio, de uma residência de escritores, a qual será
inaugurada no decurso do festival, e conta já com várias parcerias nacionais e
internacionais de residências congéneres. É intenção do consórcio continuar com
a realização deste festival anualmente”. Irá ainda ser pedido o contributo das
escolas dos concelhos participantes para a criação de logotipo através da
realização de concurso.
14 - Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de
Investimentos
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O presidente colocou à discussão e votação a alteração número oito da
Modificação do Orçamento da Despesa e a alteração número cinco ao Plano
Plurianual de Investimentos. Os documentos foram aprovados por unanimidade e
encontram-se arquivados 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
qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretária, que a elaborei e
transcrevi. Foi encerrada a reunião pelas dezanove horas.
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