JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DE MOUROS

PLANO DE ATIVIDADES 2015
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1 - Introdução

As opções do plano e orçamento foram elaborados tendo em conta os
constrangimentos financeiros atuais resultantes da necessidade de contenção de
despesas, do regime de financiamento das autarquias locais, do orçamento de estado e
de protocolos e acordos de execução elaborados com o Município de Caminha.
Estes documentos provisionais encontram-se em conformidade com os
anteriores e visam dar continuidade aos compromissos assumidos, às linhas
orientadoras do executivo, aos reajustamentos decorrentes do contexto atual sendo um
instrumento vital no desenvolvimento estratégico da freguesia, pois é a forma pela qual
se expressa e cria as condições para a realização das ações que têm expressão e impacto
a nível local. Desta forma, pretende-se respeitar o interesse público e a satisfação das
necessidades socias dos habitantes da freguesia de Vilar de Mouros.
Os princípios do Plano de Atividades e Orçamento para 2015 bem como a
atividade do executivo da Junta de Freguesia vão continuar a assentar num modelo de
gestão empenhado, criativo, dinâmico e otimista que até à data tem originado frutos
demonstrado pelas inúmeras beneficiações. Não vamos descurar a importância do papel
fundamental que o grupo de voluntariado e voluntários vilarmourenses têm
desempenhado e continuarão a assumir na resolução dos problemas da Freguesia.
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2 - Vias de Comunicação

Rede Viária da Freguesia
Relativamente a beneficiações da rede viária da freguesia de Vilar de Mouros é
nossa intenção dar prioridade às obras previstas e não concretizadas em 2014 bem
como incluir novos projetos. Assim, para 2015 o executivo pretende levar a cabo:
 Pavimentação do Caminho de Campos.
 Pavimentação de troço do Caminho do Depósito, em Marinhas.
 Alargamento de troço do Caminho do Agrêlo a partir do fontenário.
 Pequenos arranjos ou pavimentações em caminhos que se justifiquem e
ou cujos moradores se disponibilizem a comparticipar.
 Prossecução da execução do Largo do Funchal.
 Iniciação da execução da beneficiação do espaço adjacente à capela de
Sto. Amaro.
 Iniciação dos trabalhos para completar o adro da Capela de S. Brás.
 Execução de um arranjo pavimentado em zona ligada ao púlpito e
alminhas no sítio do encontro.
 Manutenção do Caminho pedonal com arranjo de piso entre a ponte
medieval e as Azenhas.
 Limpeza e manutenção de largos e logradouros existentes na freguesia;
 Construção de diversas valetas em betão.
 Limpezas de bermas e valetas e aquedutos da freguesia, bem como da
rede viária municipal para os quais contamos com a celebração de
protocolo de delegação de competências.
 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.
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3 - 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;
 Insistir na sensibilização das entidades competentes para a necessidade
crescente de implementação de uma rede de esgotos na freguesia.
 Assumir como urgente a seguinte realidade: - existe no sítio do Encontro,
no Lugar e Estrada do Funchal, uma grave situação de águas residuais a
escorrer para a via pública, a exigir uma rápida intervenção, que vai
merecer da nossa parte toda a atenção e contamos em parceria com a
Câmara Municipal e moradores, resolver o problema.
 Dar a melhor atenção possível, impedindo através de todos os meios ao
nosso alcance, as descargas e depósitos clandestinos de lixos e entulhos,
prática tão nefasta para a freguesia e população.
 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.
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4 - Ação Social/Educação
Nesta área tão sensível nos tempos que correm, a nossa freguesia propõe-se
levar a cabo o seguinte:
 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.
 Continuar a garantir o transporte de 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;
 Chamar a atenção do executivo camarário para a séria degradação do
Bairro Social da Ranha, procurando sensibilizá-lo para a necessidade
urgente da requalificação do mesmo, bem como terminar as obras de
saneamento.
 Pugnar pela instalação de um novo Parque Infantil de Vilar de Mouros
que, desde há largos anos, vem sendo adiado já que, na nossa freguesia,
este equipamento sempre foi negado, tendo sido ultrapassada por outras
que, de bem menor dimensão, já dispõem deste equipamento há muitos
anos.
 Proporcionar a participação dos utentes do Centro de Convívio em
atividades promovidas por outras entidades.
 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
o Plantação de árvores
 Participação em diversas atividades promovidas pelo Centro Escolar.
 Promover atividades de caráter intergeracional.
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5 - Cemitério / Casa Mortuária

Para o próximo ano, é nossa intenção nesta área:
 Terminar a informatização de toda a informação do Cemitério, agilizando todos
os procedimentos e formalidades inerentes ao equipamento em causa, dando
utilidade ao programa informático já existente na Junta de Freguesia.
 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.

6 - Meio Ambiente / Arborização de Espaços Públicos

O respeito pelo meio ambiente tem que merecer de todos e de cada um de nós
uma crescente atenção e vigilância. Numa época em que o desejo de desenvolvimento
a qualquer preço e a miragem do lucro fácil se sobrepõem a tudo o resto, toda a atenção
é pouca. A Junta de Freguesia de Vilar de Mouros tem apostado e continuará a apostar
numa política de arborização sustentável devido à sua elevada importância quer ao nível
ambiental e ecológico, quer ao nível estético, social e paisagístico.
Por essa razão, neste campo propomo-nos a:
 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.
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 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.

7 - Festival de Música
A Freguesia de Vilar de Mouros e a sua população orgulham-se muito do seu
Festival e de toda a projeção local que do mesmo tem resultado para esta terra e para
todo o concelho ao mesmo tempo que se consideram legitimamente detentores de todo
o património físico cultural e histórico do mesmo.
Em 2014 foi levado a cabo o primeiro Festival protocolado com a Fundação AMA
pelos anteriores executivos da Junta e Câmara.
São conhecidas publicamente algumas vicissitudes que envolveram a sua
realização o que levou a que o seu êxito tivesse ficado, na nossa opinião, aquém das
expectativas.
No entanto, torna-se importante ressalvar desde já que a Junta de Freguesia e
Câmara Municipal de Caminha tudo fizeram para que nada obstaculizasse essa edição,
quer tudo fazendo para que se realizasse, quer para que fosse um êxito completo
procurando garantir que o seu bom nome, prestígio e resultados não ficassem em causa.
Infelizmente vários fatores os quais nos são alheios, influenciaram alguns
aspetos negativos que terão contribuído para que o Festival tivesse ficado aquém do
desejado considerando as expetativas e dedicação a ele devotadas.
Desta forma, consideramos que o evento de 2014 saiu beliscado mas o Festival
de Vilar de Mouros em si mantem toda a sua vitalidade como Festival de referência
devido ao seu prestígio como Festival pioneiro de música ao ar livre em Portugal e
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porque o seu espaço e enquadramento paisagístico são únicos tendo, por isso, todas as
condições para recuperar de novo o seu lugar entre os melhores Festivais em Portugal.
Neste sentido, o Município e Junta de Freguesia encontram-se a trabalhar
conjuntamente para que sejam corrigidos os condicionalismos que contribuíram para a
diminuição da sua importância ao longo dos últimos anos.
Concomitantemente, é de igual forma nossa intenção honrar e perpetuar a
memória do saudoso António Barge e traremos de novo o grande e famigerado Festival
de Vilar de Mouros ao terreno porque além de tudo Vilar de Mouros e o Concelho
merecem.

8 - Turismo
Atualmente, verificam-se em Vilar de Mouros importantes investimentos na
vertente do turismo que a Junta de Freguesia vem acompanhando com interesse e aos
quais dedica especial atenção pois estes figuram investimento de vital importância local
na medida em que a Freguesia passará a estar dotada de equipamentos hoteleiros e de
alojamento que até à data não existiam. Existe espaço para afirmar que neste momento
e na sequência deste investimento, a freguesia vê aumentado o seu património próprio
confirmado pelo interesse privado e na aposta ao nível do potencial de turismo.
Estes investimentos privados que estão a decorrer no antigo parque de
campismo e nas azenhas de Vilar de Mouros são de uma importância transcendente no
panorama turístico da Freguesia.
Estes investimentos vão proporcionar uma melhoria significativa no património
paisagístico, nomeadamente na praia fluvial das azenhas proporcionando, igualmente,
a criação de emprego.
Nesse sentido, 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.
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A par dos presentes investimentos privados, a Junta de Freguesia tem levado a
cabo (e quer continuar) beneficiações importantes que se tem saldado em intervenções
em zonas chave tais como o Largo Dr. António Barge bem como no centro da Freguesia
tornando assim a nossa terra mais saudável e aprazível como também mais atraente e
apetecível para quem nos queira visitar. Por outras palavras, atrair visitantes/turistas
que conheçam e divulguem da melhor forma as potencialidades da nossa freguesia.

9 – 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.

10 - Reabilitação do Centro da Freguesia

No sentido de valorizar e esteticizar o centro da Freguesia, criando condições
mais atrativas, de orgulho e bem-estar dos vilarmourenses, pretende-se dar
continuidade ao plano de reabilitação e embelezamento do centro da freguesia, com
colaboração da Câmara Municipal e moradores, que conta com as seguintes
intervenções:
 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.
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11 - Voluntariado
Um conjunto muito significativo de vilarmourenses têm vindo a exercer um
elevado nível de desempenho da cidadania participando ativamente em diversas
atividades e beneficiações na freguesia, contributo esse que consideramos de grande
elevação e importância na partilha com a junta de freguesia dos problemas que todos
afligem daí resultando a resolução de muitos anseios que a todos dizem respeito.
Temos a consciência de que é à Junta de freguesia que compete gerir a
autarquia mas consideramos que é essencial e necessário que todos os cidadãos
intervenham cada vez mais na vida da sua terra.
É isso que temos fomentado e felizmente recebido o retorno manifestado por
diversas formas que muito nos apraz registar e agradecer.
Tudo faremos para que assim continue e se amplie este espírito colaborativo.

12 - 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:
 Continuar a valorização do Parque de Merendas do Largo Dr. António Barge,
quer através do acompanhamento e tratamento adequado das árvores e outras
plantas, quer procedendo a limpezas e arranjos periódicos;
 Realizar a segunda edição da feira de artesanato e gastronomia;
 Realizar um mercadinho de Natal;
 Colaborar e criar parcerias com associações e outras entidades representativas
da Freguesia;
 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.
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 Implementar o projeto SAMA – Projeto de Modernização Administrativa das
Freguesias
 Criar um serviço de apoio jurídico em articulação legal com a Ordem dos
Advogados.
 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, 18 de dezembro de 2014

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)
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