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  ATA Nº 36 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze, 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 – Boletim da Freguesia 

07 – Pedidos 

08 – Agradecimento da Santa Casa da Misericórdia 

09 – Parecer 

10 – Participação na Festa da Juventude 

11 - Baldios de Vale de Neira 

12 - LousãMotores 

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 Aflopinhal para Assembleia Geral a realizar no dia vinte e cinco de 

março no Auditório da Biblioteca Comendador Montenegro; ofício da Dueceira com 

convocatória para Assembleia Geral a realizar no dia vinte e cinco de março na 

sede da entidade; convite da Câmara Municipal para encontro de Imigrantes a 

realizar no Restaurante do Parque Carlos Reis no dia catorze; mail da Câmara 

Municipal com apresentação da proposta para a realização da Semana do 

Empreendedorismo e respetivo programa prevista para seis a dez de abril; mail da 

Câmara Municipal com documento remetido pela Assembleia da República sobre o 

tema “tricote esta ideia – uma manta pelos direitos dos idosos”.  

03 – Informações do presidente 
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Neste ponto, o presidente informa o executivo que recebeu ofício do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, IP concedendo a rescisão do regime de 

associação entre compartes e o Estado, referente aos Baldios de Alfocheira. Mais 

informa que o Estado pretende acordar as compensações que se justifiquem pelo 

que aguardamos novo contacto do ICNF. O Presidente informa que conseguiu a 

doação para a Junta de uma impressora Design Jet HP. 

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 com LousãMotores no dia cinco; 

reunião na EB1 para preparação dos Jogos da Freguesia no dia dez; Assembleia 

do Orçamento Participativo Jovem realizada na Escola Conde de Ferreira no dia 

onze; encontro de imigrantes no Restaurante do Parque Carlos Reis, no dia 

catorze; inauguração da Festa da Juventude no dia treze; visita da Rede Europeia 

Little Big Things in Europe and in our Local Communities ao Microninho e receção 

oficial no Salão Nobre da Câmara Municipal no dia dezasseis. 

06 – Boletim da Freguesia 

O Presidente informa que o Boletim da Freguesia, referente a janeiro de dois mil e 

quinze, está disponível na versão web na página da Junta de Freguesia. 

07 – Pedidos 

Foram analisados pedidos de apoio. O Grupo de Jovens de Vilarinho solicita apoio 

para a realização do trigésimo almoço convívio da terceira idade da extinta 

freguesia de Vilarinho. Deliberado atribuir o valor de cento e sessenta euros 

(160.00 €). A Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã solicita o valor de duzentos 

euros (200.00 €) para apoio ao vigésimo segundo passeio Manuel da Póvoa. Este 

valor é para ajuda das despesas com o reforço alimentar, já que toda a receita 

angariada reverterá integralmente para a campanha de aquisição de uma 

ambulância de socorro para os Bombeiros da Lousã. Deliberado atribuir o valor 

solicitado. No âmbito da colaboração habitual com as outras Juntas de Freguesia, 

foi cedida à Junta de Freguesia das Gândaras a máquina retro escavadora no dia 
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catorze do corrente para conclusão dos trabalhos de remoção de entulhos e 

durante a semana para a limpeza de vários caminhos florestais e agrícolas.  

08 – Agradecimento da Santa Casa da Misericórdia 

Presente mail da Santa Casa da Misericórdia com agradecimento pela cedência do 

recurso humano Lígia Barata, ao abrigo de protocolo assinado entre as duas 

entidades, que já terminou o seu projeto. 

09 – Parecer 

Analisado o pedido de autorização de passagem no limite do concelho da Lousã 

com Góis, no chamado percurso “Vértices Geodésicos” do Góis Moto Clube, da 

prova vigésimo segundo raide “Paraíso Todo o Terreno”, no dia quinze de março. 

Esta prova está inserida no Campeonato Nacional de Todo o Terreno da Federação 

de Motociclismo de Portugal, prevendo-se a presença de cerca de setenta 

participantes. A passagem está prevista entre as nove e as catorze horas e o 

percurso vem assinalado no mapa que acompanha o percurso. Deliberado dar 

parecer positivo desde que sejam respeitadas todas as normas de boa utilização 

dos vários espaços, bem como proceder à reparação de eventuais danos aí 

causados.   

10 – Participação na Festa da Juventude 

O executivo fez o balanço da participação da freguesia na Festa da Juventude, 

considerando que a divulgação dos jogos tradicionais e também da X Edição dos 

Jogos da Freguesia se fez de modo bastante positivo. Deixam um agradecimento 

aos colaboradores da Junta que organizaram e implementaram as atividades que 

decorreram no espaço durante os dias da mostra, aos representantes da 

Associação da Latixa pela sua amável presença e ao professor Mário Maia pelo 

contributo com os materiais para os jogos. 

11 - Baldios de Vale de Neira 

O Presidente informa que, no âmbito da gestão delegada da Assembleia de 

Compartes dos Baldios de Vale de Neira, procedeu a transferências correntes 

desta entidade para a Junta de Freguesia, no valor de doze mil e quatrocentos 

euros. 

12 - LousãMotores 

A secretária faz o ponto de situação da organização do certame LousãMotores 

depois de reunião havida com a Dr.ª Cristina Neves. A organização está a definir os 
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espetáculos nomeadamente as atividades de exterior. Pretendem ainda reduzir os 

custos de marketing. O cartaz deverá estar concluído no mês de maio. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


