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ATA Nº 12 

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, no 

edifício sede, reuniu extraordinariamente o executivo da Junta de Freguesia, 

com a presença de António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes 

Correia, Augusto Manuel Fernandes Simões e Ana Filipa Rodrigues Sêco, 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 – Pedidos 

07 – Prestação de Trabalho de Interesse Público 

08 - Licenças para atividades ruidosas de caráter temporário 

09 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

10 – Jogos da Freguesia 

11 - Ajustes 

12 – A Minha Rua 

13 – S. João no Largo da Graça 

Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão: 

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 editais da Câmara Municipal números dez, onze, doze, treze e catorze 

sobre trabalhos de abertura e manutenção de faixas de gestão de combustível; 

aviso número dezassete da Câmara Municipal sobre aprovação da operação 

de reabilitação urbana do centro urbano da vila da Lousã e números de 

dezanove a vinte e três sobre interdição de circulação; ofício da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro com pedido de 

divulgação de cartaz CPAPI – Comissão para a Avaliação dos Pedidos de 

Indemnização; convite do Rancho Folclórico Etnográfico de Vilarinho para o 
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XXVIII encontro nacional e para a inauguração da Casa do Outeiro, no dia 

catorze de julho; convite da Comissão de Pais da Santa Casa para arraial 

comemorativo do dia da criança, a realizar no dia nove de junho; convite da 

EB2 para atividade de encerramento a realizar no dia treze de junho; avisos da 

Câmara Municipal de vinte e seis a trinta e dois sobre a realização das festas 

de S. João; convite da Câmara Municipal para a inauguração da mostra 

Comercial e Industrial da Lousã, no dia vinte e dois de junho; convite da 

Sociedade Columbófila da Lousã para festa final da campanha desportiva, no 

dia vinte e dois de julho; convite para a festa de final de ano da EB1 com JI de 

Santa Rita, no dia vinte e dois de junho; convite para a apresentação do 

Summer Cup Volleyball no dia vinte e sete de junho; convocatória para o 

Conselho Eco-Escolas do JI da ADIC no dia vinte e seis de junho.  

03. Informações do Presidente  

O Presidente informa que, em parceria com o Espaço J, a Junta apresentou 

candidatura ao Programa de Voluntariado para as Florestas do IPDJ, tendo 

sido aprovada para o período de quinze de agosto a quinze de setembro. 

Informa ainda que os coordenadores das escolas agradeceram o apoio 

prestado pela Junta às atividades de fim de ano letivo/eco-escolas.  

O Presidente leva ao conhecimento do executivo uma carta enviada por Joana 

Marta Ferreira acerca de situação na zona da Rogela que aguarda solução 

desde o ano dois mil e treze e que tem a ver com segurança contra incêndios. 

A situação é do conhecimento do Presidente da Câmara Municipal e a 

munícipe pede apoio na resolução desta questão.  

Informa ainda que enviou e-mail à Administradora da Região Hidrográfica do 

Centro acerca de construção de açude ilegal no Meiral, situação que se arrasta 

sem solução há muito tempo. 

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 e atividades  

Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e 

atividades enumeradas de seguida: Assembleia Eco Escolas do Jardim de 

Infância do Freixo, no dia vinte e um; reunião no ICNF em representação da 
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Assembleia de Compartes dos Baldios de Alfocheira e inauguração da Feira 

Anual de S. João, no dia vinte e dois; visita dos elementos da Assembleia e 

Freguesia às instalações da Junta em Vilarinho e na Lousã e almoço convívio, 

no dia vinte e três; Gala do Feriado Municipal, dia vinte e quatro; reunião Eco 

Escolas do Jardim de Infância da ADIC, no dia vinte e seis; Assembleia 

Municipal no dia vinte e oito; Assembleia de Freguesia e festa de S. Pedro em 

Vilarinho no dia vinte e nove do mês de junho. 

06. Pedidos  

Analisado o pedido do Rancho Folclórico Etnográfico de Vilarinho para apoio 

do encontro de folclore a realizar no dia catorze de julho. Deliberado atribuir o 

valor de duzentos e cinquenta euros (250.00 €) ao Clube Recreativo 

Vilarinhense destinado a todas as secções e atividades desta coletividade. A 

organização do Louzantrail agradece o apoio dado a esta atividade e informa 

que no próximo ano, por questões de calendário, a prova decorre nos dias vinte 

e seis e vinte e sete de janeiro.  

A pedido da ADIC, e no seguimento da reunião Eco Escolas, o Presidente 

informa que foi limpo o espaço de recreio do jardim-de-infância e trocada a 

areia de caixa para as crianças brincarem.  

O Rancho Infantil Estrelinhas da Ponte do Areal pediu apoio para a pintura da 

sede. O presidente informa que a situação será analisada oportunamente, indo 

solicitar à Direção do RIEPA mais informação. Analisado e agendado o pedido 

de limpeza da aldeia do Catarredor. A Comissão de Pais da Creche e Jardim 

de Infância da Santa Casa da Misericórdia da Lousã agradece a cedência e o 

transporte de meses e cadeiras para o convívio da caminhada realizada no dia 

vinte e dois de abril.  

Analisado e agendado o pedido da Câmara Municipal para limpeza do terreno 

de aterragem dos parapentes nas Regadas devido à realização do primeiro 

encontro feminino de parapente nos dias nove e dez de junho e do encontro 

nacional de parapente nos dias trinta de junho e um de julho. Analisado e 

agendado o pedido do Lousã Volley Clube para a montagem de zona de 

sombra na Fun Zone do XIX Summer Cup. 

07. Prestação de Trabalho de Interesse Público 

Na sequência de pedido feito pela Direção Geral dos Serviços Prisionais e de 

Reinserção, e no âmbito da colaboração existente, foi autorizado o 
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cumprimento de Prestação de Trabalho de Interesse Público ao arguido 

Fernando Abreu Henriques, num total de cento e vinte e cinco horas. 

08 - Licenças para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foram solicitadas treze licenças para atividades ruidosas de 

caráter temporário: Clube Motard da Lousã para festa popular a realizar no 

Casal dos Rios nos dias vinte e três e trinta de junho; Arcil para festa popular a 

realizar no Parque Carlos Reis nos dias vinte e nove de junho, seis, oito, vinte e 

vinte e sete de julho, quatro, dezasseis e vinte e três de agosto e um de 

setembro; Fábrica da Igreja da Freguesia de Vilarinho para festa popular a 

realizar no Prilhão de dez e treze de agosto; Comissão de Festas de S. Pedro 

de Vilarinho para arraial a realizar no largo junto ao Clube Recreativo 

Vilarinhense entre vinte e um e vinte e quatro de julho. As licenças foram 

passadas com a isenção conferida às coletividades. 

09 – Modificação do Orçamento da Despesa e do Plano Plurianual de 

Investimentos 

O presidente colocou à discussão e votação a alteração número um da 

Modificação do Orçamento da Despesa e a alteração número um ao Plano 

Plurianual de Investimentos.  

Os documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se arquivados 

em pasta própria.  

10 – Jogos da Freguesia 

No seguimento do balanço da realização da XIII Edição dos Jogos da 

Freguesia, os professores responsáveis pela unidade curricular de Jogos 

Tradicionais Portugueses enviaram o e-mail que transcrevemos: “É com muito 

reconhecimento e alegria que vemos a XIII Edição dos Jogos da Freguesia da 

Lousã e Vilarinho se realizar e fazer história como uma atividade de 

revitalização e da promoção da cultura e da atividade física através dos jogos 

tradicionais. Esta edição em particular foi um marco para o desenvolvimento da 

unidade curricular Estudos Práticos II Jogos Tradicionais Portugueses, por ter 

sido para nós e para os nossos estudantes um autêntico laboratório de 

aprendizagens motoras e sociais, imprescindíveis para a sua vida pessoal e 

profissional. Por isto, agradecemos em nome do LUDUS: Laboratório de Jogos, 

Recreação, Lutas Tradicionais e Capoeira da FCDEFUC, e dos 140 estudantes 

do primeiro ano da FCDEFUC. Agradecemos em particular, enquanto docentes 
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responsáveis por sua formação, a oportunidade de sermos mais úteis ao 

aproximar os estudantes da realidade prática da vida do profissional de 

Educação Física e Desporto. Com votos de esta iniciativa e esta cooperação se 

prolonguem no tempo, nos congratulamos com os promotores, coordenadores, 

organizadores, e demais envolvidos neste evento. Saudações lúdicas, Profª. 

Ana Rosa Jaqueira, Prof. Paulo Coêlho.”. 

Enviaram ainda análise sobre a participação das diferentes entidades nesta 

atividade que também transcrevemos por descrever de forma clara os objetivos 

dos Jogos: “A realização da XIII Edição dos Jogos da Freguesia da Lousã e 

Vilarinho confirma a existência de redes locais, regionais e internacionais de 

relações e de boas práticas para a formação dos estudantes do Agrupamento 

de Escolas da Lousã, da Escola Profissional da Lousã, e da Faculdade de 

Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Os 

primeiros vivem e revivem práticas lúdicas do seu patrimônio, o que permite a 

sua oxigenação, ampliação e divulgação, além da prática da atividade física por 

meio dos jogos tradicionais. Neste âmbito já interrelacionam-se escolas, 

instituições, e organismos públicos da administração local e regional. Os 

estudantes da Escola Profissional, assim como os estudantes da FCDEFUC 

podem experimentar em campo as aprendizagens que tiveram em ambiente de 

sala de aula. O convívio propiciado entre eles, professores e alunos do 

Agrupamento de Escolas da Lousã pode ser entendido como um laboratório de 

experiências relacionais, emocionais e motrizes. O jogo é o principal elemento 

desta comunicação e se mostra como um microcosmo social rico de 

possibilidades e de vivências. Já neste âmbito, a rede de relações ultrapassa 

as fronteiras urbanas e regionais, e passa a incorporar outros laboratórios que 

também investigam e experimentam as relações próprias do jogo, 

materializadas, por exemplo, pelo Projeto BRIDGE: Promotion of European 

Traditional Sports and Games - Erasmus Plus Project, da Universidade de 

Lleida (Espanha). Portanto, é com muito reconhecimento e alegria que vemos a 

XIII Edição dos Jogos da Freguesia da Lousã e Vilarinho se realizar e fazer 

história como uma atividade de revitalização e da promoção da cultura e da 

atividade física através dos jogos tradicionais, e de uma rede de relações 

nacionais e internacionais que vem realçando a importância do patrimônio 

lúdico para a educação das sociedades.” 
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11 – Ajustes 

Foi apresentado pelo Presidente e analisado o processo de ajuste direto 

número dez à empresa José Garcia, Lda, no valor de seiscentos e sessenta e 

oito euros e sessenta e três cêntimos (668,63 €).  

12 – A Minha Rua 

Neste período foram recebidas e devidamente encaminhadas três ocorrências 

no Portal A Minha Rua. 

13 – S. João no Largo da Graça 

Foi feito o balanço da noite de S. João no Largo da Graça. De acordo com os 

comerciantes que aderiram à iniciativa, a noite foi animada e houve muita 

circulação de pessoas, comunicando que a Junta deve continuar a dinamizar 

esta realização.  

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. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


