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ATA Nº 8 

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, pelas dezoito horas, no 

edifício sede, reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a presença de 

António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena Gomes Correia, Augusto Manuel 

Fernandes Simões, Ana Filipa Rodrigues Sêco e Ricardo Bandeira Jorge, 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 e atividades 

06 – Conselho dos Lugares 

07 – Pedidos 

08 – Comemorações do Dia da Árvore 

09 – Pedidos de parecer  

10 – Formação de Prática Real em Contexto de Trabalho 

11 - A Minha Rua 

12 – Jogos da Freguesia 

13 - Aviso  

14 – Sessões de esclarecimento sobre a limpeza das matas 

15 - Prestação de Trabalho de Interesse Público 

Aberta a reunião passou-se de imediato à discussão: 

1. Participação do Público  

Não havendo público presente, o Presidente deu início à reunião.  

02 – Correspondência 

O Presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente do 

aviso número sete da Câmara Municipal referente à discussão pública do projeto 

de operação de reabilitação urbana do centro urbano da vila da Lousã; convite da 

Câmara Municipal para a sessão de esclarecimento sobre o IFRRU2020 

(Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas) a realizar no dia 

dezasseis de fevereiro; convite da Junta de Freguesia de Serpins para a 

comemoração do dia da freguesia, a realizar em quatro de março; convocatória do 

grupo de trabalho “daLousã” para reunião no dia cinco de março; convite do 
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Núcleo Sporting de Portugal da Lousã para o almoço do trigésimo quarto 

aniversário a realizar no dia quatro de março; convite da Aflopinhal para ação de 

sensibilização e informação a realizar em Vilarinho no dia oito de março com o 

tema “Defesa da Floresta Contra Incêndios”; do edital número quatro da Câmara 

Municipal que tem por objeto a aprovação de um pedido de alteração ao alvará de 

loteamento número 01/1994 em que é requerente José Miguel Martins Vaz. 

Recebida ainda informação sobre a constituição de associação de moradores de 

Vale Domingos, Caratão e Casal do Cajaró com vista à defesa, melhoramento, 

divulgação, reconstrução e promoção destes lugares. 

3. Informações do Presidente  

O Presidente informa que, por uma questão de gestão de recursos, o trator mais 

antigo, de marca Case, vai ser cedido à Assembleia de Compartes dos Baldios de 

Vale de Neira, sendo assinado um acordo de utilização, graciosa, pela Junta. 

Informa ainda que foi recebido ofício do ICNF com a decisão da transferência da 

administração do baldio de Alfocheira, até agora em associação, para a 

competência dos compartes. Relembra que o passeio pedestre ficou 

definitivamente agendado para o dia vinte e dois de abril e que os Jogos da 

Freguesia decorrem no dia dezoito de maio. No seguimento de processo já antigo, 

foi formalizada a doação, por escritura de uso capião, de dois prédios urbanos e 

um prédio rústico propriedade desta autarquia, mas situados na atual freguesia 

das Gândaras, para a Freguesia das Gândaras.  

4. 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. O pessoal tem intensificado a limpeza de 

aquedutos devido ao mau tempo. Foi ainda feita uma intervenção urgente no muro 

de suporte ao cemitério que ruiu devido a queda de árvore.  

5. Participação em reuniões e atividades  

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

atividades enumeradas de seguida: reunião com o professor Mário Maia para 

preparação dos Jogos da Freguesia, no dia nove de fevereiro; festa de Santo 

António em Vilarinho, dia 11 de fevereiro; jantar convívio na Associação de Vale 

de Neira no dia dezassete de fevereiro; assinatura de protocolos entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, no dia vinte e um de fevereiro; sessões de 
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esclarecimento sobre a nova lei de limpeza de terrenos; jantar de comemoração 

do décimo oitavo aniversário da Activar, no dia vinte e três de fevereiro; almoço 

comemorativo do aniversário do Núcleo Sportinguista da Lousã, no dia quatro de 

março. 

06 – Conselho dos Lugares 

O executivo fez o ponto de situação e avaliação da execução dos pedidos de 

intervenção e de apoio formalizados pelos elementos do Conselho dos Lugares no 

dia vinte e oito de fevereiro. Assim, as limpezas das bermas e valetas das aldeias 

solicitadas pelos representantes de Covão, Reguengo, Prilhão, Casais, Rua Dr. 

António de Lemos, Porto da Pedra, Travessa do Soito em Vale de Maceira, Vale 

de Neira e Cerdeira vão ser calendarizadas de acordo com a programação para os 

próximos meses, tendo já em atenção a pertinência destes pedidos. As 

intervenções da responsabilidade da Câmara Municipal foram comunicadas por e-

mail para os responsáveis, nomeadamente: pedido de corte das árvores 

queimadas no incêndio que estão a tombar para a via pública o que coloca em 

perigo a circulação nas estradas de Vilarinho, nas zonas afetadas pelos incêndios; 

limpeza de terrenos particulares na zona do Rogela, Gândara e Casal do Espírito 

Santo, tendo em atenção a nova lei da limpeza de terrenos; pedido de iluminação 

pública na Rua Dr. António de Lemos até ao cruzamento que vai para o Penedo; 

pedido de avaliação de colocação de passadeiras na confluência da Rua do 

Comércio com a Rua dos Combatentes da Grande Guerra, Rua Sacadura Cabral 

e Largo da Graça. Esta é uma situação que preocupa o executivo e que se prende 

com as solicitações de requalificação de toda esta área da zona histórica da vila já 

que tem muito trânsito automóvel mas também muita circulação de pessoas. É 

também uma zona de difícil acesso e circulação para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida devido à inexistência ou à reduzida largura dos passeios, não 

apresentando boas condições de acessibilidade. Aos CTT foi também comunicada 

a solicitação da representante da Cerdeira para que a caixa de correio seja 

mudada para a aldeia. O presidente acrescenta que o pedido de 

sugestões/reclamações aos representantes dos lugares é feito periodicamente por 

telefone, sendo que algumas pessoas já se dirigem diretamente à Junta com o 

levantamento das necessidades de intervenção dos seus lugares.  

07 - Pedidos 
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Analisado e encaminhado o pedido de Óscar Coimbra para substituição de 

lâmpada fundida na Rua de S. Domingos, em Vilarinho. A este propósito, o 

Presidente informa que enviou e-mail para a Câmara Municipal a reforçar pedidos 

anteriores de colocação de BIPs. Agendada a limpeza de passeios da Rua Dr. 

António Lemos, de acordo com pedido enviado por Dália Correia. Analisado 

pedido enviado pela ARCIL de auxílio no corte das ramadas/copas das árvores 

sitas na estrada que liga Vilarinho à Quinta do Caimão, para que possam transitar 

sem perigo de acidente os autocarros de transporte de passageiros. Deliberado 

articular com a Câmara Municipal. 

08 – Comemorações do Dia da Árvore 

Analisada proposta da Juventude Socialista da Lousã para comemoração do dia 

da árvore, no próximo dia vinte e quatro de março. Face aos incêndios ocorridos e 

que dizimaram parte da vegetação da freguesia, a Juventude Socialista da Lousã, 

vem oferecer-se para uma ação de arborização e reflorestação, solicitando o apoio 

da Junta na cedência de terreno para o efeito. Deliberado realizar a atividade logo 

que as condições atmosféricas o permitam.  

09 - 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 nos dias 

vinte e quatro e vinte e cinco de março da prova de Downhill “DH Internacional 

Aldeias de Xisto” pelo Montanha Clube. O local de partida é no Terreiro das 

Bruxas e o local de chegada é no Louzanpark, sito em Cacilhas, e conta com a 

participação de trezentos atletas. O sábado é destinado a treinos das nove às 

treze e das catorze às dezoito. No domingo os treinos decorrem das nove às dez 

horas e trinta minutos, a primeira descida é às onze e a segunda às catorze horas. 

O trajeto em Google Earth, foi enviado em anexo ao pedido. O segundo sobre o 

pedido efetuado através do sector de Desporto da CML, via e-mail, para a 

organização no dia dezoito de março do “2º Passeio de Motas pelas Aldeias de 

Xisto” pela Comissão de Festas da N. Srª do Desterro. O local de partida e 

chegada é junto à Capela da N. Sra. do Desterro no Espinheiro, entre as oito 

horas e trinta minutos e as treze. O passeio apresenta-se sem caracter 

competitivo estando os seus participantes obrigados a cumprir, escrupulosamente, 

o código da estrada, sendo que se prevê a presença de cerca de cento e 

cinquenta motas. Tratando-se de um passeio recreativo, o trajeto apenas utilizará 
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estradas municipais e alcatroadas. O trajeto em Google Earth, foi enviado em 

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 aos mesmos. 

10 - Formação de Prática Real em Contexto de Trabalho 

O projeto de estágio do José Miguel Nunes, do curso de formação EFA NS 

Técnico de Multimédia terminou no dia vinte e três de fevereiro, tendo o formando 

cumprido com empenho, autonomia e motivação as tarefas propostas.  

11 - A Minha Rua 

Neste período foi recebida e resolvida e/ou devidamente encaminhada uma 

ocorrência no Portal A Minha Rua. 

12 – Jogos da Freguesia 

A secretária informa que o agrupamento autorizou a montagem da exposição 

fotográfica e documental sobre os Jogos da Freguesia, a expor nos diferentes 

estabelecimentos do agrupamento.  Trata-se de um registo sobre a atividade 

desde o seu início até à edição atual. 

13 - Aviso 

Ratificado o aviso número um referente ao encerramento dos serviços da 

autarquia no dia treze de fevereiro devido à tolerância de ponto do período de 

Carnaval. 

14 – Sessões de esclarecimento sobre a limpeza das matas 

Foi feito o balanço das sessões de esclarecimento levadas a cabo nas aldeias de 

Cova do Lobo e Marco do Espinho, Vale de Nogueira, Levegadas, Pegos, Padrão, 

Vale de Neira, Ceira dos Vales, Prilhão e Vilarinho. As sessões foram orientadas 

por elementos da Brigada do Ambiente da Guarda Nacional Republicana, 

contando com a presença da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal. As 

sessões foram muito participadas, quer em número de presenças quer nas 

questões colocadas.   

15. Prestação de Trabalho de Interesse Público 

Na sequência de pedido feito pela Direção Geral dos Serviços Prisionais e de 

Reinserção, e no âmbito da colaboração existente, foi autorizado o cumprimento 

de Prestação de Trabalho de Interesse Público ao arguido José Joaquim Sardinha 

Caveirinha, num total de noventa e cinco horas. 
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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. Foi encerrada a reunião pelas vinte horas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


