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  ATA Nº 37 

Ao primeiro dia do mês de abril 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 – Pagamentos 

07 – Pedidos 

08 – Conferência Internacional sobre Jogos Tradicionais 

09 - Pareceres 

10 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário 

11 – Oficio ADSCCL 

12 – Ribeira Maior 

13 – Rua Vicente Ferrer 

14 – Especial da União de Freguesias de Lousã e Vilarinho – Diário de Coimbra 

15 – Tolerância de Ponto  

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 ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias 

de Xisto para Assembleia geral a realizar no dia sete de abril na Lousã; 

convocatória da Câmara Municipal para reunião da Proteção Civil Municipal da 

Lousã a realizar no dia nove de abril; de convite da Câmara Municipal para reunião 

de trabalho conjunta com o Montanha Clube – Secção de Trail e assembleias de 

compartes para organização da prova LOUZANTRAIL no dia vinte de junho, a 

realizar no dia um de abril. 
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03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que enviou mail a todos os 

elementos da Assembleia de Freguesia apelando a uma maior participação na vida 

da autarquia: “Lembro que a vossa participação na vida da autarquia é vital para 

podermos levar a bom porto a nossa tarefa. Sei que ser autarca de freguesia, em 

especial na Assembleia, não é fácil e tendo em conta o espaçamento das reuniões 

pode levar a um certo sentimento de afastamento. Por isso convido-vos a, fora das 

reuniões, virem acompanhar de mais perto o dia-a-dia. Seja durante o chamado 

horário de expediente seja fora dele, designadamente aos sábados. Basta que nos 

digam quando pretendem e eu ou outro membro do executivo teremos todo o 

prazer em acompanhar-vos para ver as obras em curso ou para verificar e analisar 

no terreno as sugestões que tenham.” 

Mais informa que em reunião de 28 de março, foi realizada, na Escola Conde 

Ferreira, pelas catorze horas a Assembleia-geral dos Compartes de Alfocheira e 

pelas dezanove horas, na Sede da Associação, a Assembleia-geral dos Compartes 

de Vale de Neira, nas quais os compartes deliberaram manter a delegação de 

gestão na Junta de Freguesia nos termos da lei. Por proposta do Presidente, 

aprovada por unanimidade, o executivo deliberou que para agilizar a gestão e 

também por necessidades de formalização de atos, designadamente bancários, e 

até numa lógica de manutenção de separação contabilística, sejam designados 

para exercer com mais assiduidade essas funções o Presidente, António Manuel 

Antunes Marçal, e os vogais Maria Helena Gomes Correia e Augusto Manuel 

Fernandes Simões. 

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: Assembleia Geral de Compartes dos Baldios 

de Alfocheira e de Vale de Neira nos dias vinte e um e vinte e oito de março; 

reunião com os professores Mário Maia, Paulo Araújo e Ana Rosa Jaqueira para 

preparação da X Edição dos Jogos da Freguesia e da conferência sobre jogos 
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tradicionais, no dia vinte e quatro; reunião com a direção da Irmandade da Nossa 

Senhora da Piedade no dia um de abril.  

06 – Pagamentos 

O tesoureiro Aurélio Gonçalves deu informação das faturas pagas durante o mês 

de março, a saber: fatura nº2/729 de José Garcia, Lda. no valor de mil trezentos e 

noventa e sete euros e vinte e dois cêntimos (1.397,22€); recibo nº268 de 

CentroDiety no valor de quinhentos euros (500,00€); fatura nº82244 de Cooperativa 

Agrícola do Concelho da Lousã no valor de quatro euros e cinco cêntimos (4,05€); 

recibo nº2053 de Zurich no valor de cento e noventa e oito euros e vinte e quatro 

cêntimos (198,24€); fatura nº149 de XXL Refil no valor de cento e oitenta e dois 

euros e nove cêntimos (182,09€); fatura nº451 de Lousanfer, Lda. no valor de 

quatro euros e quarenta e nove cêntimos (4,49€); faturas nº119526, 95500, 95168, 

95167, 19890, 19840 e 20283 de EDP no valor de seiscentos e noventa e um euros 

e vinte e três cêntimos (691,23€); fatura nº3429 de VerdeClick no valor de vinte e 

três euros e oitenta cêntimos (23,80€); fatura nº2501152 de Staples no valor de 

setenta e três euros e setenta e três cêntimos (73,73€); fatura nº638 de Lidl no 

valor de dezoito euros e vinte e nove cêntimos (18,29€); fatura nº 46638 de Livraria 

Magro, Lda no valor de dezoito euros e quarenta e três cêntimos (18,43€); fatura nº 

587766654 de PT Empresas, S.A. no valor de vinte e sete euros e vinte e oito 

cêntimos (27,28€); fatura nº49.722 de Bau da Casa no valor de três euros e setenta 

e cinco cêntimos (3,75€); fatura nº1/27648 de Café Snack Bar Porta 70 no valor de 

cinquenta euros (50,00€); faturas nº1453 e 1451 de Chen Changyun no valor de 

cinco euros e sete euros e dezoito cêntimos (7,18€); faturas nº 2248 e 3352 de 

Vodafone no valor de quatrocentos e sete euros e setenta e dois cêntimos 

(407,72€); faturas nº 9398, 9194, 9427, 9498, 7813 e 888 de Aníbal Antunes 

Bandeira, Lda. no valor de oitocentos e sessenta e sete euros e quarenta e quatro 

cêntimos (867,44€); fatura nº 42746 e 42598 de Ferragens e Utilidades da Lousã 

no valor de dezassete euros (17,00€); fatura nº 257798 de Securitas Direct no valor 

de quarenta e dois euros e setenta e oito cêntimos (42,78€); fatura nº20588 de 

Grenke Renting S.A. no valor de trezentos e cinquenta e seis euros e noventa e 

sete cêntimos (356,97€) e fatura nº1538 de Adega da Vila no valor de cento e trinta 

e dois euros e oitenta cêntimos (132,80€). No valor total de cinco mil e vinte e três 

euros e setenta e nove cêntimos (5.023,79€) 
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Mais informa que, ao abrigo da responsabilidade social, foi pago o valor de 

quarenta euros a um agregado familiar com reconhecidas carências económicas. 

Por despacho do presidente, foi ainda pago o valor de mil e setenta euros e 

quarenta cêntimos referente à segurança social da Assembleia de Compartes dos 

Baldios de Alfocheira uma vez que os trabalhadores estão, de momento, totalmente 

afetos a serviços desta autarquia.  

07 – Pedidos 

Analisado e deferido o pedido de cedência de seis cadeiras e quatro mesas feito 

pela Associação de Combatentes do Ultramar do Concelho da Lousã para ajudar a 

equipar a sua sede. Analisado ainda o pedido da munícipe Glória Galvão, de Eira 

de Calva, que solicita o alargamento do acesso à sua residência, desde há muito 

prometido. Refere ainda que, apesar de a Câmara Municipal lhe ter cedido 

sessenta por cento do material necessário para vedar as suas terras e protegê-las 

dos veados e javalis, não tem possibilidade de comprar o restante material nem de 

o colocar. Pede ajuda do Presidente para resolver estas questões. A pedido do 

munícipe Paulo Freitas, a camioneta da Junta transportou os materiais cedidos pela 

Câmara Municipal, ao abrigo do Programa de Recuperação de Habitações 

Degradadas, para recuperação do telhado da sua residência. Presente ainda 

pedido de apoio da secção de trail do Montanha Clube para o evento denominado 

LOUSANTRAIL2015, que conta com a presença de cerca de quinhentos atletas. 

Face ao encargo financeira que tal prova acarreta, solicitam apoio monetário e 

logístico. Uma vez que está agendada reunião de trabalho para organização da 

prova, foi deliberado decidir a questão do apoio depois dessa data. A direção da 

Associação de  Vale Maceira solicita a cedência de transporte para o dia onze de 

abril, pelas nove horas, na Sede da Associação, para deslocar os participantes do 

passeio pedonal organizado por esta Associação até ao terreiro das Bruxas.  

08 – Conferência Internacional sobre Jogos Tradicionais 

Em reunião havida com o professor Mário Maia e os professores Paulo Araújo e 

Ana Rosa Jaqueira foi o esboço da organização da terceira reunião da 

“International Traditional Sports and Games Association – ISTGA” e o primeiro 

Colóquio Internacional do LUDUS de vinte e sete a trinta e um de outubro do 

corrente ano. Será necessário alojamento e alimentação na Lousã para os 

conferencistas, cerca de vinte e duas pessoas.  Esta atividade está inserida nas 

comemorações dos setecentos e vinte e cinco anos da Universidade de Coimbra e 
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algumas das atividades decorrerão nesta cidade. Na Lousã, está previsto o 

lançamento do livro comemorativo dos dez anos dos Jogos da Freguesia, a 

receção oficial aos convidados e palestrantes, reunião da ISTGA e também, 

paralelamente ao programa da conferência, uma demonstração de jogos 

tradicionais do mundo e decorrer num dos museus. 

09 – Pareceres 

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

através do sector de Desporto da Câmara Municipal da Lousã, via email, para a 

organização no dia um de maio da vigésima segunda edição do evento de ciclismo 

“Passeio Manel da Póvoa. O referido passeio terá início na Póvoa da Lousã, pelas 

oito horas e trinta minutos, passando pela Freguesia das Gândaras, Lousã e 

Vilarinho, Serpins, Foz de Arouce e Casal de Ermio, terminando pelas catorze 

horas. O passeio utilizará somente estradas municipais, no cumprimento 

escrupuloso das regras de trânsito, prevendo-se a presença de cerca de cem 

participantes. O segundo sobre o pedido efetuado através do sector de Desporto da 

Câmara Municipal, via email, para a organização, nos dias três e quatro de abril, de 

uma prova do Campeonato Nacional de Enduro a realizar pelo Montanha Clube em 

parceria com a Federação de Motociclismo de Portugal. A prova  ocorre entre as 

nove e trinta e as dezoito horas, prevendo-se a presença de cerca de cento e 

cinquenta participantes e consiste em zonas designadas de especiais onde os 

concorrentes irão competir, sendo que a ligação entre as referidas zonas será 

realizada de acordo com as normas e  regras do código da estrada. O percurso 

está identificado no mapa 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. 

10 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter 

temporário pela Irmandade de Nossa Senhora da Piedade para festa popular a 

realizar entre os dias nove e dezassete de maio nas ruas da vila e na Praça 

Cândido dos Reis. A licença foi passada com a isenção conferida às coletividades. 

11 – Oficio ADSCCL 

Presente ofício da ADSCCL – Associação de Desenvolvimento Social e Cultural 

dos Cinco Lugares com solicitação de pagamento de obras ao abrigo do Protocolo 
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Microninho. Na sequência do encerramento de contas relativo às obras efetuadas 

no edifício da Escola Conde de Ferreira, cedido pela Junta de Freguesia para o 

desenvolvimento do Microninho Incubadora Social, encontra-se em débito o valor 

de oito mil oitocentos e trinta euros relativo à comparticipação da Junta, informando 

aquela associação que em face do acordo feito com a empresa que realizou a obra, 

os pagamentos serão faseados, pelo que o pagamento da Junta à Associação 

também o poderá ser. Deliberado efetuar os pagamentos conforme o pedido, até 

porque tal decorre de compromisso já assumido em anterior mandato. 

12 – Ribeira Maior 

Recebido pedido, por via eletrónica, da munícipe Cristina Baeta para solicitar 

intervenção urgente na estrada para a Ribeira Maior. Este pedido vem no 

seguimento do já solicitado anteriormente pela munícipe Maria Luísa Baeta, pelo 

que já está em análise.  

13 – Rua Vicente Ferrer 

Foi analisado pelo executivo mail enviado pelo munícipe Rui Moreira acerca das 

obras de requalificação da Rua Vicente Ferrer, nomeadamente da questão do 

estacionamento, que o preocupa. Pede resposta às suas questões, que diz serem 

partilhadas por muito mais moradores, pedindo marcação de nova reunião.  O 

Presidente respondeu que antes da obra começar foi promovida a auscultação dos 

moradores e de outros interessados para se aferir qual a solução preferida para 

esta via em termos de estacionamento/vias de trânsito. Na segunda reunião, 

amplamente divulgada, e onde estiveram presentes algumas dezenas de 

munícipes, foi por estes considerado que a solução de dois sentidos de trânsito era 

aquela que melhor servia os seus interesses. Na altura, lembra, teve a 

oportunidade de expressar que dessa forma, e uma vez que iria ser construído um 

passeio com as dimensões legais no lado direito da via - sentido ascendente- e 

uma proteção ao peão na lado esquerdo, não seria possível o estacionamento na 

via pública. Ainda assim, refere que continua disponível  para, em nova reunião 

com os munícipes, analisar outra solução. 

14 – Especial da União de Freguesias de Lousã e Vilarinho – Diário de 

Coimbra 

O Presidente informa que foi contactado pelo jornal Diário de Coimbra para a 

realização de uma entrevista inserida num artigo especial sobre a freguesia, a ser 

publicado na edição de trinta de março. Como o especial impõe a inserção de 
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publicidade, o Presidente informa que convidou a Santa Casa da Misericórdia da 

Lousã e a ADIC a divulgarem os seus serviços no espaço adquirido pela Junta de 

Freguesia. 

15 – Tolerância de Ponto  

De acordo com a alínea b) do artigo 19º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o 

executivo deliberou conceder tolerância de ponto no dia dois de abril no período da 

tarde, pelo que todos os serviços ficarão encerrados.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


