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  ATA Nº 47 

Aos dezanove dias do mês de agosto 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, Augusto Manuel Fernandes Simões e António de Fátima Lima 

Gonçalves. Não participou o tesoureiro Aurélio da Costa Duarte Gonçalves, o qual 

já havia previamente comunicado a impossibilidade de estar presente por razões de 

natureza profissional. A reunião teve 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 – Pedidos de parecer 

09 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário 

10 – Ajustes 

11 – Certidão de áreas e confrontações 

12 – Trabalho Comunitário 

13 – Subsídios  

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 

agradecimento da Comissão da Capela da Póvoa pelo apoio dado pela Junta na 

realização das obras de remodelação; convocatória para a Assembleia Geral da 

Dueceira, a realizar no dia um de setembro na sede da entidade; convite da 

Associação Recreativa e Cultural de Vale de Neira para jantar a realizar no dia um 

de agosto; convite da Associação de Convívio e Melhoramentos do Candal para o 

almoço anual de convívio a realizar no dia vinte e nove de agosto; convite da 

Associação para a Economia Cívica de Portugal para o primeiro Congresso da 
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Rede de Comunidades para a Economia Cívica a realizar no dia dezanove de 

setembro em Gouveia; convite da Konkrets para a inauguração das novas 

instalações em Coimbra no dia dezoito de setembro; mail do Marketing das Aldeias 

de Xisto com os destaques do calendário de Animação das Aldeias de Xisto; mail 

da ADSCCL com divulgação da campanha de angariação de fundos; convite da 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP para a inauguração do novo centro 

de saúde da Lousã, no dia vinte e um de agosto. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa o executivo que, a pedido do presidente da ADIC 

(Associação de Defesa do Idoso e da Criança de Vilarinho), a Junta de Freguesia 

vai ceder os materiais necessários para a obra a realizar na associação. Esta obra 

destina-se ao alargamento das instalações da associação, nomeadamente com a 

criação de uma sala de apoio. O presidente informa ainda que pediu ao arquiteto 

Carlos Santos ajuda para a conceptualização do acesso à sede da junta, tendo em 

consideração as questões de segurança e de acessibilidade. Pediu ainda ao 

engenheiro Hélder Ferreira o estudo para a eficiência energética do edifício. 

Agradece a ambos a disponibilidade demonstrada. 

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 do CLAS, no dia quinze de julho; 

almoço de aniversário do Rancho Estrelinhas da Ponte do Areal, no dia dezanove 

de julho; reunião da Comunidade para a Economia Cívica, no dia vinte e um de 

julho; II Encontro de Parapente, nos dias vinte e cinco e vinte e seis de julho; jantar 

convívio com a associação de vale de Neira, no dia um de agosto; festa de Santa 

Rita, no Casal dos Rios e de S. Sebastião em Ceira dos Vales, no dia quinze de 

agosto; reunião com os Baldios da Lousã para apresentação da Conferência 

Internacional de Jogos Tradicionais, no dia dezassete de agosto; reunião com o 

Presidente da Câmara para apresentação da Conferência Internacional de Jogos 

Tradicionais, no dia dezanove de agosto; reunião com a direção da Floresta Unida 

no dia catorze de agosto. 
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06 – Pagamentos 

O presidente deu informação das faturas pagas durante o mês de julho, a saber: 

faturas 1661588, 1823977, 673328 e 674759 da Vodafone no valor de quatrocentos 

e oitocentos e trinta e sete euros e setenta e seis cêntimos (837,76€); faturas 

83612, 78965 e 91723 da Grenke no valor de oitocentos e trinta e cinco euros e 

sessenta e um cêntimos (835,61€); fatura 6869, 6020 e 5928 de FUL no valor de 

oito euros e dez cêntimos (8,10€); fatura 3552 de Carpintaria Mecânica Fernandes, 

Lda. no valor de quinze euros e um cêntimo (15,01€); fatura 105, 452 e 48 de 

Cooperativa Agrícola do Concelho de Lousã no valor de cento e sete euros 

(107,00€); fatura 1566 de Chen Changyun no valor de quatro euros e oito cêntimos 

(4,08€); fatura 3 de Santos Neves & António Correia, Lda. no valor de mil setenta e 

nove euros e sessenta e dois cêntimos (1.079,62€); fatura 500 de Cosmatel no 

valor de cento e noventa e nove euros e vinte e seis cêntimos (199,26€); fatura 

8428 e 7669 de Bricolousã no valor de catorze euros e cinquenta cêntimos euros 

(14,50€);fatura 1268, 1255, 1245, 164 e 1126 de Lousanfer, Lda. no valor de cento 

e noventa e um euros e oitenta e dois cêntimos (191,82€); fatura 22 de 

Lousamarmo no valor de setenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos 

(74,42€); fatura 9497 de Galpenergia no valor de vinte euros (20,00€); fatura 9219 

de Continente Hipermercados no valor de vinte e sete euros e noventa e três 

cêntimos (27,93€);fatura 74 e 70 de Mirancalor no valor de cento e sessenta e oito 

euros e quarenta e um cêntimos (168,41€); faturas 9804, 9835, 9839, 9631 e 9109 

de Pedro Sêco no valor de quatrocentos e noventa e dois euros e cinquenta e seis 

cêntimos (492,56€);faturas 1535, 1812 e 2576 de Agropeças no valor de cento e 

oitenta euros e cinco cêntimos (180,05€);fatura 242 de ADXTUR no valor de vinte 

euros (20,00€);faturas 525, 578 e 541 de Almeida Sêco, Lda. no valor de duzentos 

e sessenta e nove euros e noventa e seis cêntimos (269,96€); faturas 0215, 0369, 

0513, 0711, 0618, 8194, 0841, 0944, 0914, 1015, 1099, 1179, 8318, 1212, 1265, 

1342, 1432, 1526 e 1560 de Aníbal Antunes Bandeira, Lda., no valor de dois mil 

duzentos e oitenta e dois euros e sessenta e seis cêntimos (2.282,66€);fatura 1490 

de Leroy Merlin no valor de mil cento e trinta euros e cinquenta e três cêntimos 

(1.130,53€); fatura 837 de Arnaut Rent no valor de cento e dez euros e setenta 

cêntimos (110,70€);fatura 2514 de Auto Ermidas, Lda. no valor de duzentos e vinte 

e três euros e cinquenta e dois cêntimos (223,52€); fatura 871 de Diário de Coimbra 

no valor de duzentos e quarenta e seis euros (246,00€); fatura 24803 e 24801 de 
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Electroauto da Lousã no valor de cento e sessenta e nove euros e noventa e sete 

cêntimos (169,97€);fatura 2789 de Fresoft no valor de setecentos e dez euros e 

trinta e três cêntimos (710,33€);fatura 84 de Hélder António Martins Ferreira no 

valor de cento e dez euros e setenta cêntimos (110,70€);fatura 2 de AM Cacho & 

Brás. Lda. no valor de três mil cento e noventa e nove euros e sessenta cêntimos 

(3.199,60€); faturas 597, 919, 1353 e 1734 de Multimac no valor de duzentos e 

oitenta e três euros e cinquenta e sete Cêntimos (283,57€); fatura 454 de José 

Cândido Paiva Santos no valor de duzentos e noventa e cinco euros e vinte 

cêntimos (295,20€);fatura 681 de Previchama no valor de oitenta e seis euros e 

cinco cêntimos (86,05€); faturas 6636, 6373, 5807 e 6034 de Ricópia no valor de 

trinta e quatro euros e dezoito cêntimos (34,18€);fatura 114 de Xpis, Lda. no valor 

de mil duzentos e dez euros e cinquenta e sete cêntimos (1.210,57€);fatura 1185 

da PT no valor de trinta e quatro euros e sessenta e três cêntimos (34,63€); faturas 

7778, 7899, 7555 e 7468 de EDP no valor de duzentos e sessenta e três euros e 

sessenta e seis cêntimos (263,66€); fatura 7434 de Securitas Direct no valor de 

quarenta e dois euros e setenta e oito cêntimos (42,78€); transferência para 

António Henriques Fontes – Advogado, no valor de mil e setenta e oito euros 

(1.078,00€); fatura 4 de Jorge Manuel Rodrigues Gonçalves no valor de cem euros 

(100,00€);fatura 89 de ANMP – Associação Nacional dos Municípios Portugueses 

no valor de vinte e cinco euros e vinte e um cêntimos (25,21€);fatura 199 de 

AEDRL – Associação de Estudos de Direito Regional e Local, no valor de vinte e 

dois euros e cinquenta cêntimos (22,50€);recibo 31754774 de Zurich no valor de 

duzentos e treze euros e trinta e três cêntimos (213,33€); recibo 24083403 de 

Liberty Seguros no valor de setenta e um euros e noventa e três cêntimos 

(71,93€);fatura 15 de Ramiro da Conceição Gonçalves no valor de oitocentos e 

cinquenta euros (850,00€), no valor total de dezassete mil trezentos e quarenta e 

um euros e setenta e um cêntimos (17.341,71€).  

07 – Pedidos 

Presentes diversos pedidos de limpeza: dos moradores da Rua do Padrão para 

limpeza e reparação da estrada em frente às moradias; de José Castro para 

limpeza dos passeios na Rua Dr. Francisco Furtado Mesquita Paiva Pinto e Rua 

Ernesto de Melo Antunes; de Casimiro Simões para limpeza do S. Lourenço. As 

limpezas foram agendadas. Analisado pedido da secção de parapente do 

Montanha Clube para cedência de carrinha para transporte dos participantes para a 
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zona de descolagem e de assador para utilização no evento. Deliberado aceder aos 

pedidos. Analisado o pedido da Associação Recreativa Cultural e Desportiva de 

Vale de Maceira para cedência de duzentos metros de rede ovelheira e vinte paus 

de suporte para vedar o campo da Associação. Analisado o pedido de Maria José 

Serra Ferreira Carinhas (em nome dos proprietários e herdeiros de terreno sito no 

Vale) para apoio em obras de escoamento e encaminhamento de águas pluviais, 

sendo que os proprietários cedem terreno para as intervenções solicitadas. O 

Presidente informa que este pedido será considerado caso haja acordo no 

alargamento da via que permita a circulação em segurança. Analisado ofício 

enviado por Horácio Quental, residente na Avenida D. Manuel I, acerca do estado 

de degradação dos passeios da avenida que em nada contribuem para a 

segurança dos residentes. O senhor Mário Joaquim pede ajuda do presidente para 

resolver a questão da serventia para o seu terreno na zona do Quelhão, Vilarinho, 

que diz ter sido ocupada por uma plantação. Deliberado ir ao local.  

08 – Pedidos de parecer 

Neste período foi emitido um parecer sobre o pedido efetuado através do sector de 

Desporto da CML, via email, para a organização no dia seis de agosto da “77º Volta 

a Portugal em Bicicleta” organizada pela empresa Podi1. O referido evento tem 

passagem prevista na Lousã entre as doze horas e quarenta minutos e as treze 

horas e quinze minutos, vindo de Miranda do Corvo pela variante à N342 e 

dirigindo-se a Góis pela N342, de acordo com mapa e roadbook anexos ao pedido. 

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. 

9 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário  

Neste período foram solicitadas cinco licenças para atividades ruidosas de caráter 

temporário: Associação Cultural e Recreativa de Vale de Neira para baile a realizar 

na sede da associação no dia vinte e cinco de julho; Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Lousã e Vilarinho para festa popular a realizar no Largo da Igreja de 

Vilarinho no dia oito de setembro; Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã para 

festa popular a realizar no Casal dos Rios entre os dias catorze e dezoito de 

agosto; Conselho Económico Paroquial para festa popular a realizar em Ceira dos 

Vales no dia quinze de agosto; ARCIL para festa popular a realizar no Parque 
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Carlos Reis no dia cinco de setembro. As licenças foram passadas com a isenção 

conferida às coletividades. 

10 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números quinze, à empresa Refrimondego – Refrigeração e Eletricidade, Lda., e 

dezasseis à empresa FUL – Ferragens e Utilidades da Lousã, Lda., mediante 

orçamentos apresentados.  

11 – Certidão de áreas e confrontações 

Ratificada a decisão do presidente referente à certidão de áreas e confrontações 

cujo teor transcrevemos: “A Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, Concelho de 

Lousã, por despacho do Presidente desta Freguesia, certifica a requerimento de 

Olímpio Rodrigues, nascido a dez de junho de mil novecentos e quarenta e nove, 

filho de António Rodrigues e de Maria do Carmo, natural de Freguesia de Miranda 

do Corvo, Concelho de Miranda do Corvo, Distrito de Coimbra, Casado, portador do 

B.I. Nº 4480413, NIF 179463152, residente em Cadaixo - Miranda do Corvo, 3220-

036 Miranda do Corvo, é proprietário de um prédio rustico inscrito na Matriz Predial 

sob o n.º 3320 sito na Tapada da Azenha na Freguesia de Lousã e Vilarinho, no 

qual se encontra inserida uma casa em ruinas que não está registada e que é de 

construção anterior a 1951. O requerente foi advertido que incorre na pena prevista 

para o crime de falsidade de depoimento ou declaração se falsearem estas 

declarações. Por ser verdade e ter sido pedida se passa a presente que vai ser 

autenticada com o Selo Branco em uso nesta Freguesia.” 

12 – Trabalho Comunitário 

Presente pedido da Delegação Regional de Reinserção do Centro para a 

substituição de multa por trabalho comunitário (oitenta e cinco horas), resultante de 

um pedido da Comarca de Coimbra – Penacova. O plano de trabalho teria que ser 

cumprido ao fim de semana pelo que o pedido não pode ser aceite. 

13 – Subsídios  

O Montanha Clube - Secção de Judo vai realizar uma prova  no dia vinte e quatro 

de outubro, organizada pela Associação Distrital de Judo de Coimbra e que incluí 

os escalões de Juvenis e Juniores estando prevista a participação de cerca de 

duzentos e cinquenta judocas de vários pontos do país. Solicitam apoio para a 

aquisição das medalhas da prova. Deliberado atribuir o valor de cento e oitenta 

euros (180.00 €). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


