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ATA Nº 96 

Aos dezanove dias do mês de julho de dois mil e dezassete, pelas nove horas e 

trinta minutos, 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, António de Fátima Lima Gonçalves e Liliana 

Marcela Moreira Simões, 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 – Pedidos de parecer 

07 – Pedidos 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

09 - Boque 

10 – Noite Branca 

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 para reunião do Plenário do Conselho Local de Ação Social da Lousã, 

em vinte e quatro de julho; convites do Coro Misto da Sociedade Filarmónica da 

Lousã para as apresentações do Concert Celebration nos dias oito no Conservatório 

de Música de Coimbra e vinte e dois no anfiteatro do Parque Carlos Reis na Lousã; 

convite da Junta de Freguesia de Serpins para a Festa do Associativismo a realizar 

nos dias catorze, quinze e dezasseis de julho; e-mail da Câmara Municipal com 

pedido de colaboração na divulgação da atividade “Dia dos Avós”, a realizar no dia 

vinte e nove de julho; e-mail da Anafre com divulgação do Ano Europeu do 

Património; convite do Jornal Trevim e da organização do “21º Encontro dos Povos 

da Serra” para o debate público “Serra da Lousã – Repensar e Agir”, no dia quinze 

de julho no Santo António da Neve; avisos da Câmara Municipal números trinta e  
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sete sobre interdição de trânsito na Rua Miguel Bombarda no dia vinte e dois de 

julho, trinta e oito sobre interdição de trânsito na rua interior à Praça Sá Carneiro 

entre o dia onze de julho e o dia dezassete de setembro; trinta e nove sobre 

condicionamento de circulação de trânsito na Rua General Humberto Delgado 

durante a realização de trabalhos de reparação de áreas degradadas do pavimento 

betuminoso com aplicação de camada antiderrapante, no dia doze de julho, 

quarenta e quarenta e um sobre condicionamento de trânsito na Zona Industrial do 

Alto do Padrão nos dias catorze e dezassete de julho, respetivamente, quarenta e 

três referente ao condicionamento de trânsito nas Rua de Santo António e Gil 

Vicente entre os dias dezoito a vinte e um de julho devido a trabalhos de 

pavimentação; e-mail da Anafre com divulgação das recomendações da Direção 

Geral de Saúde relativas às temperaturas muito elevadas que se verificam no país; 

e-mail da Câmara Municipal a enviar o aviso número treze da Autoridade Nacional 

de Proteção Civil sobre condições meteorológicas adversas e perigo de incêndio 

florestal; Baldios da Lousã a divulgar o Encontro Fotográfico na aldeia do Talasnal 

no dia vinte e um de julho; convite da UCC Arouce para a cerimónia de entrega do 

prémio Missão Continente Sorriso, no dia vinte e seis de julho; convite da Câmara 

Municipal para assinatura de Protocolo de Colaboração com a Entidade Regional 

Turismo do Centro, no dia vinte e quatro de julho na Sala de Sessões do Edifício dos 

Paços do Concelho. 

03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente mostra o seu agrado pelo facto de ontem terem sido 

inauguradas e benzidas pelo senhor Padre Orlando as alminhas feitas no Casal dos 

Rios, numa cerimónia que contou com a presença de muitos moradores. Informa 

que foi recebido e-mail do representante do grupo de Educação Física do 

Agrupamento de Escolas da Lousã, professor Carlos Quaresma, acerca da 

importância da participação dos professores em projetos da comunidade, 

nomeadamente dos Jogos da Freguesia.  

04 – Trabalhos feitos e a realizar 

O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos 

funcionários da Junta durante este período, nomeadamente a participação na 

montagem e organização da Noite Branca. Foram também programados e 

planificados os trabalhos mais urgentes. 
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05 – Participação em reuniões/atividades 

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

atividades enumeradas de seguida: XVII Festival de Rancho de Vilarinho, no dia 

oito; Encerramento do Summer Cup, no dia nove; Noite Branca e Festival de Rancho 

do RIEPA, no dia quinze; almoço comemorativo do quadragésimo aniversário do 

RIEPA e Festa da Nossa Senhora das Preces em Vilarinho, no dia dezasseis; 

inauguração e bênção das alminhas no Casal dos Rios, no dia dezoito; cerimónia de 

entrega do Prémio Missão Sorriso à UCC Arouce, no dia vinte e seis de julho.  

06 – Pedidos de parecer 

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

através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização no dia catorze 

de agosto da nona etapa da “79ª Volta a Portugal Santander Totta” pela “Podium 

Events, SA”. A referida prova tem partida da Lousã, do Parque Municipal de 

Exposições, Rua Inês de Castro, pelas doze horas e dez minutos, com concentração 

prevista para as dez horas. O mapa do percurso dentro do concelho da Lousã e o 

roadbook do evento foram entregues anexos ao pedido. O segundo sobre o pedido 

efetuado através do sector de Desporto da CML, via email, para a organização no 

dia dez de setembro de um evento denominado “Sky Road – Aldeias de Xisto”, pela 

empresa de animação turística Lago Queiroz, Unipessoal, Lda. É um evento de 

ciclismo de estrada aberto a ciclistas amadores federados e não federados, 

contemplando dois percursos que percorrerão estradas municipais e nacionais. Os 

percursos serão iguais aos anos anteriores sendo que um terá a distância de cento e 

cinquenta e sete quilómetros (Granfondo) e o outro percorrerá cento e dois 

quilómetros (Mediofondo). Os participantes circularão em estrada aberta respeitando 

o código da estrada, prevendo-se, nesta sexta edição, a inscrição de mais de mil 

ciclistas. O evento tem partida marcada para as oito horas e trinta minutos do 

Parque Municipal de Exposições e chega ao mesmo local pelas dezassete horas e 

trinta minutos. Para uma melhor perceção do percurso e horários de passagem, foi 

recebido em anexo ao pedido mapa em PDF, roadbook com os horários de 

passagem nos diversos locais e percurso em Google Earth. 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. 
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07 – Pedidos 

No seguimento de pedido de moradores de Vilarinho, foram colocadas as floreiras 

na fonte. Analisado o pedido de Hugo Rodrigues para reparação da estrada que liga 

Vale de Nogueira a Vale Pereira da Serra, que ficou muito degradada devido à 

queda de granizo. Decidido ir ao local.  Agendada a conclusão da obra na vala de 

águas pluviais junto à empresa Lousãtextil. Presente pedido do RIEPA de 

lembranças para oferecer aos sete ranchos que vão participar no festival e subsídio 

monetário para aquisição de t-shirts para os elementos da organização. Deliberado 

oferecer uma caneca e um livro dos Jogos da Freguesia a cada grupo e atribuir 

subsídio no valor de cinquenta euros (50,00 €). Agendado pedido de Dulce 

Gonçalves, do Boque, para limpeza de ervas na aldeia e pintura da placa toponímia, 

antes do dia vinte e dois de julho porque vão realizar um almoço convívio na aldeia. 

08 – Licença para atividades ruidosas de caráter temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividade ruidosa de caráter 

temporário: Associação Recreativa e Cultural de Vale de Neira para festa popular a 

realizar nos dias vinte e nove e trinta de julho. A licença foi passada com a isenção 

conferida às coletividades.  

09 – Boque 

Foi analisado o pedido que o munícipe Joaquim Seco dirigiu à Junta e também à 

Câmara Municipal de apoio para a beneficiação, reparação, ou eventual compra, das 

moto bombas que possibilitam a rega dos terrenos do lugar a partir do regadio. 

Informa que há dois conjuntos instalados no Rio Ceira, com mais de quarenta anos 

de serviço, e que, segundo informação dos moradores, já não funcionam de modo a 

permitirem a rega em pleno. Atendendo ao custo estimado da intervenção, de cerca 

de três mil euros, e como os regantes não têm capacidade económica para assumir 

esta despesa, pede o apoio de modo a evitar o gradual desaparecimento da 

agricultura familiar ainda muito presente na aldeia. Considerando a pertinência do 

pedido, e tendo em conta o valor estimado, foi deliberado articular com a Câmara 

Municipal a possibilidade de intervenção.  

10 – Noite Branca 

Foi feito um balanço muito positivo da Noite Branca, realizada no dia quinze de julho 

pela ADSCCL, da qual a Junta foi parceira. A participação das pessoas superou as 

expetativas, considerando a Junta que a atividade cumpriu o seu primeiro objetivo 

de dinamizar e revitalizar a Rua do Comércio.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


