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 ATA Nº 25 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e catorze, pelas onze horas, 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, Aurélio da Costa Duarte Gonçalves, Augusto Manuel Fernandes 

Simões e António de Fátima Lima Gonçalves, 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 – Ajustes 

07 – Pedido de parecer 

08 – Ocorrências a Minha Rua 

09 – Subsídios/Pedidos de munícipes 

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.  

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que no dia dez os colaboradores 

integrados em projetos da Junta e das Assembleias de Compartes dos Baldios de 

Alfocheira e de Vale de Neira participaram no I Fórum Emprego e Formação 

Lousã, com o objetivo de melhorar competências que permitam mais facilmente o 

ingresso no mercado de trabalho. O referido Fórum decorreu no Museu Municipal 

Álvaro Viana de Lemos. O presidente informa ainda que já recebeu a decisão do 

processo 244/09.0TBLSA que a Junta de Freguesia interpôs sobre uma alegada 

ocupação de terrenos pertencentes aos Baldios de Vale de Neira. A sentença 

condena os réus à devolução dos artigos provados como sendo baldios, existindo 

ainda a possibilidade de os réus interporem recurso. Mais acrescenta que o 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas solicitou o envio de mais 
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informações sobre a rescisão do regime de associação entre os compartes dos 

Baldios de Alfocheira e o Estado, nomeadamente o caderno de recenseamento 

dos compartes, a ordem de trabalhos da reunião realizada a trinta e um de março 

e a respetiva lista de presenças. 

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 relativa à participação na semana 

sénior dos idosos abrangidos pelo Centro Social do Pinhal, no dia quatro; almoço 

convívio do GERL, no dia onze; reunião no cabeço do Moiro para resolver 

questões de toponímia; reunião com o professor Mário Maia para organização dos 

Jogos da Freguesia, ambas no dia catorze. 

06 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados processos de ajuste direto, 

nomeadamente os ajustes números cinquenta e cinco, cinquenta e seis, cinquenta 

e oito e cinquenta e oito A à empresa Macoplus, Lda.; cinquenta e cinco A à 

empresa Lousanfer, Lda; cinquenta e sete à empresa Cosmatel, Lda e cinquenta e 

nove à empresa AMPL Unipessoal, Lda, mediante orçamentos apresentados.  

07 – Pedidos de parecer 

Neste período foram emitidos dois pareceres. O primeiro sobre o pedido efetuado 

via email pela Paradigmo, de Sandra de Jesus Simões do Vale, para a realização, 

no dia dezoito de outubro, do evento Néon Sport City. O evento, composto de 

caminhada, corrida e aula de Zumba Fitness, terá início às vinte e uma horas e 

final às três horas do dia dezanove de outubro. As atividades não são de 

competição e visam incentivar as pessoas para a prática desportiva. Solicitam 

autorização de circulação da caminhada e da corrida em percurso assinalado na 

cartografia junta ao pedido. O segundo sobre o pedido efetuado via email, pela 

organização da UTAX – Ultra Trail das Aldeias de Xisto, para a organização no dia 

dezoito de outubro de um evento Trail Running nas Aldeias de Xisto, com 

passagem pela área da Freguesia de Lousã e Vilarinho, e com duas provas de 

diferentes distâncias. O UTAX consiste numa prova com cento e nove quilómetros, 
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pela serra da Lousã, que terá início pelas zero horas do dia dezoito de outubro 

(noite de dezassete para dezoito), em Castanheira de Pêra, e os atletas terão 

vinte e quatro horas para conclusão do percurso; o trail Serra da Lousã terá uma 

distância de quarenta e dois quilómetros, com partida às nove horas e trinta 

minutos também em Castanheira de Pera, estando o regresso previsto entre as 

treze e as dezassete horas. Os percursos estão indicados no mapa anexo ao 

pedido. Todas as provas passam por caminhos florestais ou de pé posto já 

existentes, sendo que os atletas se mantêm sempre no caminho marcado, sob 

pena de serem desclassificados. O número previsto de participantes nestas duas 

provas será de cerca de seiscentos. 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. 

08 – Ocorrências a Minha Rua 

Neste período, foi recebida e devidamente tratada/encaminhada uma ocorrência 

no Portal A Minha Rua. 

09 – Subsídios/Pedidos de munícipes 

Presente ofício da ARCIL com pedido de cedência de lenha para ajudar o 

aquecimento das Unidades Residenciais. Atendendo a que as residenciais em 

questão albergam setenta e cinco jovens e adultos com deficiência e considerando 

a atividade meritória levada a cabo pela ARCIL no acolhimento destes cidadãos, 

foi deliberado ceder a lenha solicitada. Presente ainda pedido da sala de reuniões 

da delegação de Vilarinho pela Escola de Parapente para ação de formação a 

realizar no dia quatro de outubro. Esta ação consiste na realização de aulas 

teóricas para formação complementar de novos pilotos da escola. Deliberado 

ceder a sala de acordo com o pedido.  

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. 

 

 

 


