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Introdução 

 

O Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Junta 

de Freguesia de Vilar de Mouros para o ano 2016, pretendem dar continuidade ao 

trabalho perspetivado nos dois primeiros anos de mandato deste executivo e, ao 

mesmo tempo, ser uma base de referência, no sentido de estimular, dinamizar e 

concretizar as expectativas, oportunidades e benefícios em prol de uma maior 

qualidade de vida dos habitantes de Vilar de Mouros.  

Estes documentos estruturantes representam uma estratégia sustentável de 

desenvolvimento para Vilar de Mouros. Esta estratégia tem impregnada a valorização 

dos ativos da freguesia, apostando no ambiente, no turismo, na educação, na cultura, 

na melhoria do espaço público e num amplo conjunto de políticas sociais.  

 A determinação e o rigor na gestão da Junta de Freguesia de Vilar de Mouros 

continuam a ser o pilar prioritário e fundamental para ultrapassar os desafios 

colocados no caminho. Enquanto equipa disposta e determinada temos procurado 

valorizar as pessoas e os seus anseios, promovendo o bem-estar da população 

vilarmourense.  

 Como já vem sendo habitual, para a execução do presente plano contamos com 

a colaboração do Município de Caminha, instituições e associações locais, bem como o 

grupo de voluntariado.   
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1. Vias de Comunicação, Largos e Logradouros 

 

Relativamente a beneficiações das vias de comunicação, largos e logradouros 

da freguesia de Vilar de Mouros é nossa intenção levar a cabo as seguintes obras: 

Vias de Comunicação da Freguesia 

 Conclusão do alargamento de troço do Caminho do Agrelo a partir do 

fontenário. 

 Pavimentação de troço do Caminho do Agrelo a partir do fontenário. 

 Repavimentação de troço do Caminho dos Vaus. 

 Arranjo da Estrada de Chelo. 

 Pavimentação de troço do Caminho do Depósito. 

 Manutenção do Caminho pedonal com arranjo de piso entre a ponte 

medieval e as Azenhas. 

 Pequenos arranjos ou pavimentações em caminhos que se justifiquem 

e/ou cujos moradores se disponibilizem a comparticipar. 

 Construção de diversas valetas betumadas com argamassa de cimento. 

 Limpezas de bermas e valetas e aquedutos da freguesia, bem como da 

rede viária municipal para os quais contamos com a celebração de 

protocolos. 

 Diligenciar junto da Câmara Municipal de Caminha e proprietários os 

trâmites necessários para iniciar o processo de construção de passeio 

pedonal desde o CIRV até à escola e desta para a Casa Mortuária. 

Largos e Logradouros da Freguesia 

 Conclusão da execução da beneficiação do espaço adjacente à capela de 

Sto. Amaro. 

 Continuação dos trabalhos para completar o adro da Capela de S. Brás. 

 Criação de projeto urbanístico para espaço verde localizado entre o 

Caminho do Agrelo e o Caminho da Buraca. 
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 Criação de projeto urbanístico para construção de muro de suporte de 

talude existente em terra, junto à Estrada da Ponte; 

 Limpeza e manutenção de largos e logradouros existentes na freguesia. 

2. Saneamento e Salubridade 

 

Como é do conhecimento comum, esta é uma área em que a capacidade de 

intervenção e as competências da Junta de Freguesia é manifestamente mais reduzida. 

Todavia, não podemos deixar de lhe dedicar a atenção possível e necessária, no 

sentido de suprir ou, pelo menos, minorar as muitas lacunas existentes. 

Concretamente propomo-nos a: 

 Garantir a manutenção dos sistemas provisórios de drenagem de águas 

residuais, nos lugares da Ranha e da Aveleira; 

 Dar a melhor atenção possível, impedindo através de todos os meios ao 

nosso alcance, as descargas e depósitos clandestinos de lixos e entulhos. 

 Sensibilizar particulares para a necessidade de evitarem descargas ou 

derrames de águas residuais para espaços públicos e de colaborarem na 

resolução de casos mais problemáticos. 

 Sensibilizar as entidades competentes no sentido de melhorem as 

condições de depósito e recolha de lixo doméstico; 

 Empenhamento em conjunto com a Câmara Municipal de Caminha na 

resolução dos depósitos de resíduos verdes; 

 Relativamente à implementação da rede de saneamento na freguesia, vemos 

com agrado a inclusão de uma verba no orçamento da Câmara Municipal de Caminha 

para o ano 2016 destinada a esse fim. No entanto, continuaremos a pugnar pelo 

saneamento em toda a extensão da freguesia de forma a eliminar a poluição e 

contaminação de áreas, como por exemplo a zona junto ao sítio do Encontro, 

promovendo, assim, uma melhoria das condições de conforto e bem-estar da 

população. 
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3. Ação Social/Educação 

 

A Junta de Freguesia de Vilar de Mouros continuará atenta aos problemas 

sociais que existem na freguesia, procurando dotar o acompanhamento necessário 

para uma resposta célere e eficaz. Nesse contexto, é pretensão do executivo melhorar 

os serviços prestados, bem como criar novos serviços que contribuam para o bem-

estar da população, nomeadamente ao nível do combate à pobreza e exclusão social, 

tais como: 

 Criação do Gabinete de Apoio à Pessoa Idosa - consiste num serviço de 

disponibilização de informação, aconselhamento e acompanhamento 

para efeitos de superação das vulnerabilidades da população idosa em 

risco de isolamento social.   

 Garantir o funcionamento do Centro de Convívio de Idosos procurando 

garantir condições de conforto e animação que se enquadrem com a 

faixa etária em questão. 

 Proporcionar a participação dos utentes do Centro de Convívio em 

atividades promovidas por outras entidades. 

 Continuar a garantir o transporte semanal a caminha para os idosos, 

com vista a minimizar os vários problemas relacionados com a saúde e 

outros. 

 Continuar atentos aos mais graves problemas sociais da freguesia 

procurando minimizá-los, ajudando os mais carenciados a ultrapassar as 

suas dificuldades; 

Ao nível da educação é pretensão da Junta de Freguesia para o ano de 2016: 

 Pugnar pela instalação de um Parque Infantil de Vilar de Mouros. 

 Assegurar a realização de pequenas reparações no Centro Escolar. 

 Garantir o transporte escolar das crianças do Centro Escolar. 

 Dinamizar atividades em parceria com o Centro Escolar e Comunidade 

Educativa, nomeadamente: 

o Projeto Chapim 
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o Plantação de árvores 

 Participação em diversas atividades promovidas pelo Centro Escolar. 

 Promover atividades de caráter intergeracional. 

4. Cemitério / Casa Mortuária 

 

Para o próximo ano, é nossa intenção nesta área: 

 Combater a desatualização dos alvarás de concessão do Cemitério de Vilar de 

Mouros através de campanhas de sensibilização, bem como através de redução 

temporária dos valores das respetivas taxas.  

 Continuar a garantir a manutenção, funcionamento, e a utilização graciosa da 

Casa Mortuária por todas as famílias que dela precisem para velar os seus 

falecidos e nisso estejam interessadas. 

 Garantir a limpeza e respeito em todo o espaço do Cemitério, dentro do 

espírito de homenagem e respeito que todos os nossos antepassados que ali 

repousam nos merecem. 

 Criar novos espaços verdes no Cemitério. 

5. Meio Ambiente / Jardins /Arborização de Espaços Públicos 

 

O meio ambiente, a sua proteção e a promoção do desenvolvimento 

sustentável, são temas que atualmente têm tido um grande enfoque, no sentido da 

promoção do bem-estar das populações.  

No domínio do ambiente, a Junta de Freguesia de Vilar de Mouros prosseguirá 

com o seu empenho na expansão e modernização das infraestruturas ambientais com 

uma política de arborização, na valorização dos espaços verdes e na promoção da 

educação ambiental da população. 

Por essa razão, neste campo propomo-nos a: 
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 Continuar a acompanhar de perto o desenvolvimento das muitas 

centenas de árvores existentes em diversos locais da freguesia, 

nomeadamente nas devesas do Largo Dr. António Barge e Largo do 

Casal. 

 Continuar a combater a praga da lagarta do carvalho que já dizimou 

algumas árvores no largo Dr. António Barge e afetou desde já algumas 

dezenas no mesmo Largo. 

 Continuar com a plantação de novas árvores, nesses e noutros locais 

públicos, embelezando e enriquecendo todo o património ambiental, 

turístico e do ecossistema na freguesia, destacando desde já a plantação 

entretanto já efetuada de mais de duzentas árvores. 

 Pugnar pela colocação de mais pontos de recolha seletiva de resíduos. 

 Comemoração do Dia da Floresta Autóctone. 

 Realizar a manutenção dos jardins da freguesia. 

 

6. Festival de Música 
 

 A Edição de 2016 do Festival de Vilar de Mouros realizar-se-á com o habitual 

envolvimento e empenho da Freguesia de Vilar de Mouros ao nível da: 

 Limpeza do Largo Dr. António Barge e Largo do Casal.  

 Colaboração com a organização na gestão de espaços e equipamentos. 

 Gestão dos convites disponibilizados pela organização para a população 

vilarmourense, bem como nos livre-trânsitos automóvel. 

 Sensibilização e informação da população de todas as implicações do 

Festival. 

Ainda relativamente ao Festival, a Junta de Freguesia pretende sensibilizar as 

entidades competentes no sentido de ser criada uma estratégia de valorização do 

legado cultural do concelho, através da potenciação dos recursos naturais existentes 
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na Freguesia de Vilar de Mouros mas também o espólio material e imaterial, do qual 

faz parte o Festival de Vilar de Mouros.  

7. Turismo 
 

A promoção do Turismo na Freguesia de Vilar de Mouros é tratada neste plano 

de forma transversal. A beneficiação do centro da Freguesia, o Festival de Vilar de 

Mouros, a beneficiação de Largos e Logradouros, a política de arborização no Largo do 

Casal e Largo Dr. António Barge, a promoção de eventos de índole cultural são alguns 

exemplos de como este plano potencia o turismo na Freguesia. 

Paralelamente à atividade da Junta, verifica-se em Vilar de Mouros um forte 

investimento privado na área da hotelaria. Neste âmbito, a Junta de Freguesia dará 

continuidade à estreita relação que tem vindo a ter com os investidores de forma a 

criar estratégias/parcerias comuns no âmbito do turismo. Fruto desta sinergia, a Junta 

propõe-se elaborar um roteiro turístico, em parceria com os investidores privados, 

GEPPAV e Município de Caminha.    

8. Proteção Civil 

 

 A Junta de Freguesia propõe-se a colaborar com os sistemas locais de proteção 

civil e de combate a incêndios recorrendo, sempre que necessário, a apoio voluntário 

de vilarmourenses. 

9. Reabilitação do Centro da Freguesia 

  

 A Junta de Freguesia de Vilar de Mouros tem vindo a valorizar o centro da 

freguesia, criando condições mais atrativa e de orgulho para todos os vilarmourenses 

e, nesse sentido, pretende-se dar continuidade ao plano de reabilitação e 

embelezamento do centro da freguesia, com colaboração do Município de Municipal e 

moradores, que conta com as seguintes intervenções:  
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 Recuperação da Casa do Barrocas; 

 Substituição do pavimento betuminoso por cubo, do troço da estrada da ponte;  

 Reforço de arborização e embelezamento do espaço verde da casa do Barrocas;  

 Diligência para a retirada da construção de madeira junto à ponte medieval. 

 Reparação de bermas e valetas. 

10. Voluntariado 

 

A importância do Voluntariado na sociedade atual, como instrumento de 

intervenção social bem como forma de exercício de cidadania tem vindo a assumir 

uma importância crescente.  

Durante o presente mandato, o grupo de voluntariado tem intervindo de 

forma muito significativa em diversas áreas, destacando positivamente Vilar de 

Mouros neste âmbito. 

É pretensão da Junta de Freguesia dar continuidade e apoiar estas iniciativas.  

11. Diversos 

  

 Para além das propostas de ação já devidamente identificadas nos pontos 

anteriores, destacamos ainda as seguintes que farão parte das nossas intenções para o 

presente mandato: 

 Realizar a terceira edição da feira de artesanato e gastronomia; 

 Realizar um mercadinho de Natal; 

 Colaborar e criar parcerias com associações e outras entidades representativas 

da Freguesia; 

 Colaborar com o GEPPAV na publicação do V Caderno do Património 

Vilarmourense, referente à “Fábrica de Louça de Vilar de Mouros”. 

 Realizar obras de reparação e beneficiação no edifício do Centro de Convívio de 

idosos, eliminando as barreiras arquitetónicas. 
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 Realizar obras de melhoramento de espaço na sala de Assembleia de Freguesia, 

nomeadamente a eliminação de barreiras arquitetónicas para pessoas de 

mobilidade reduzida. 

 Dar continuidade ao atendimento diário ao público, iniciado no atual mandato; 

 Adquirir uma nova carrinha para transporte de crianças e para os mais diversos 

serviços da freguesia. 

 Continuar a fazer do diálogo com a população, e da auscultação das suas 

necessidades e anseios, a linha mestra e condutora de toda a nossa ação 

executiva; 

 Promover a melhoria da rede de iluminação pública; 

 Respeitar todas as decisões aprovadas em Assembleia de Freguesia, 

procurando que esta se envolva o mais possível nas resoluções dos problemas 

da Freguesia. 

 

Vilar de Mouros, 20 de dezembro de 2015 

 

O Presidente de Junta de Freguesia, 

__________________________________________ 

(Carlos Alberto da Cunha Alves) 

                              

 

A Secretária da Junta de Freguesia, 

__________________________________________ 

(Sónia Cláudia Cubal Torres) 

 

 

O Tesoureiro da Junta de Freguesia, 

__________________________________________ 

(João Henrique Mourão Arieira) 


