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1 - Introdução 

 

 O resultado das eleições autárquicas realizadas em Setembro de 2013, deu a 

vitória à CDU por maioria relativa, o que conduziu à necessidade de um acordo 

concertado com os eleitos do Partido Socialista para a composição da Junta e da Mesa 

da Assembleia de Freguesia. Estamos nós convictos que a solução encontrada é a que 

melhor se ajusta aos interesses da Freguesia, tendo em conta todo um conjunto de 

circunstâncias ligadas à filosofia de gestão autárquica que nos trouxeram até aqui desde 

as últimas eleições. Não nos iremos deter mais em análises e considerações eleitorais 

porque, o que agora nos norteia é o trabalho que temos pela frente, para o qual os 

vilarmourenses nos mandataram. E será nesse objetivo que nos iremos concentrar 

empenhadamente, para procurarmos responder aos problemas da Freguesia que todos 

queremos ver resolvidos. Desde já apelamos a todos que nos acompanhem na 

concretização de todo este conjunto de intenções. 

 Este Plano de Atividades, tem como objetivo contrariar não só as dificuldades 

financeiras, que bem sabemos que nos iremos confrontar, mas também contrariar o 

negativismo que se viveu, de que nada se poderia fazer por falta de recursos. 

Os primeiros dias de mandato foram desde logo ocupados na resolução de 

pequenas intervenções urgentes. No entanto em simultâneo, projetamos e levamos a 

cabo, a plantação de cerca de duas centenas de árvores autóctones, uma iniciativa de 

grande importância ambiental, que contou com a participação voluntária e muito 

positiva dos vilarmourenses. Pretendemos que este tipo de ações sejam implementadas 

na nossa freguesia, numa perspetiva de sensibilização, envolvimento e convívio de toda 

população, para um fim comum de beneficiar e elevar a nossa terra. 

Organizámos também, neste curto período de tempo, um levantamento das 

carências e necessidades da Freguesia, não só para que muitas delas constem neste 

Plano, mas também para que sirvam de guião para os quatro anos que temos pela 

frente. São, por isso reivindicações de curto, médio e longo prazo, já apresentadas ao 
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Município. Foi também levada a cabo uma renegociação do protocolo do Festival, que 

apressadamente, Câmara e Junta anteriores tinham levado a cabo sem que os interesses 

da Freguesia tivessem sido devidamente acautelados. Foi assim possível garantir agora, 

condições e clarificações completamente diferentes para a Freguesia e que em 

momento oportuno serão trazidas a esta Assembleia.  

 O presente Plano de Atividades tem a particularidade de ter sido elaborado 

numa fase de transição muito grande, quer pelos resultados do ato eleitoral do passado 

dia 29 de setembro, quer pela entrada em vigor da nova Lei do regime jurídico de 

funcionamento dos órgãos dos município e das freguesias. No entanto, acreditamos que 

Vilar de Mouros passará a ser visto pelo atual executivo com a importância que 

realmente merece, não só como Freguesia como todas as outras, mas também pela 

importância estratégica de polo de atração e promoção turística do concelho, quer pelas 

suas potencialidades atrás referidas e o seu património, quer pelo dinamismo que as 

suas gentes protagonizam, através dos seus órgãos e associações. 

 Neste quadro, acreditamos plenamente que, durante o próximo ano seja 

possível não só desenvolver uma série significativa de realizações e concretizar os 

anseios da população, como também lançar as bases para um trabalho frutífero para os 

quatro anos e seguintes.   
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2 - Vias de Comunicação 

 

Rede Viária da Freguesia 

Relativamente a beneficiações da rede viária da freguesia é nossa intenção 

realizar em 2014: 

 Conclusão dos trabalhos inacabados no Caminho da Ranha. 

 Rematar com berma em Betão o Caminho dos Penedos.  

 Pavimentação do Caminho de Campos. 

 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. 

 Pavimentação de troço do Caminho do Depósito, em Marinhas; 

 Pequenos arranjos ou pavimentações em caminhos que se justifiquem 

e/ou cujos moradores se disponham a comparticipar. 

 Reconstrução do caminho pedonal entre a ponte medieval e as Azenhas. 

 Limpeza e manutenção de largos e logradouros existentes na freguesia. 

 Construção de valetas em betão. 

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

rede viária municipal, para as quais contamos com a celebração de 

acordos de execução. 

 Intervenção no Caminho dos Tornicos. 

 Reabilitação do muro de suporte da Calçada das Telheiras. 
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3 - Saneamento e Salubridade 

É uma área, como se sabe, onde a capacidade de intervenção e as competências 

da Junta de Freguesia são manifestamente escassas. 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: 

 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, na nossa freguesia propomo-

nos 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. 

 Voltar a promover um passeio mensal para os idosos inscritos no Centro 

de Convívio da Freguesia, em trajetos dentro do distrito. 

 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 e beneficiação do caminho inacabadas. 

 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. 

 Assegurar a realização de pequenas reparações no Centro Escolar. 

 Garantir o transporte escolar das crianças do Centro Escolar. 
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5 - Cemitério / Casa Mortuária 

 

Para o próximo ano, é nossa intenção nesta área: 

 Informatizar 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. 

 Proceder à pintura interior e verificar as razões de infiltrações de humidade da 

Casa Mortuária. 

 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, 

sobretudo daqueles que exercem cargos ou funções com responsabilidades públicas 

nesta área, uma crescente atenção e vigilância. Numa época em que a ânsia de 

desenvolvimento a qualquer preço e a miragem do lucro fácil se sobrepõem a tudo o 

resto, toda a atenção é pouca. Propomo-nos pois neste campo: 

 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. 

Existe um terreno no Lugar do Funchal destinado a um espaço de lazer, adquirido 

por um executivo anterior, e para o qual já na altura tinha sido elaborado um projeto. É 

pois nossa intenção dar início a essa obra ainda no decorrer do próximo ano de 2014, 

para que os habitantes daquela zona possam passar a poder desfrutar desse 

equipamento que, para além da utilidade que terá, também contribuirá para embelezar 

aquela zona. 

É propósito desta Junta proceder à recuperação dos bancos e mesas nos parques 

de merendas. 

Pretende também esta junta de Freguesia levar a cabo uma intervenção no lado 

sul da Capela de Sto. Amaro, onde existe o cruzeiro, e que englobará a solução para as 

duas árvores que, com o seu crescimento, tem vindo a colidir com o muro e adro da 

Capela. 

 

7 - Turismo / Festivais de Música 

 Relativamente a este tema, a Junta de Freguesia pretende contribuir para a 

promoção do turismo, desporto, cultura e lazer promovendo o bem-estar da população, 

procurando atrair cada vez mais visitantes à nossa freguesia.  

A Freguesia de Vilar de Mouros e a sua população orgulham-se muito do seu 

Festival e de toda a projeção que do mesmo tem resultado para esta terra e para todo 

o concelho. Ao mesmo tempo consideram-se legitimamente detentores de todo o 

património físico cultural e histórico do mesmo. Toda esta riqueza patrimonial deve-se 
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ao saudoso António Barge e família (que faremos questão de não esquecer) bem como 

a todos os vilarmourenses, amigos do festival, espalhados por todo o mundo.  

 São da freguesia, os principais terrenos onde os festivais acontecem e que já 

foram palco de grandes espetáculos, com a presença de milhares de pessoas, para 

assistirem à atuação de grandes estrelas da música, ao longo de todos os eventos até 

agora realizados. 

 A população vilarmourense desde há muito que se orgulha e se identifica com 

estes grandes eventos musicais, porque se tratam de um marco turístico, em que a 

freguesia sempre saiu significativamente ganhadora. Pelo exposto, mostramos algumas 

reservas relativamente ao protocolo celebrado dias antes das eleições autárquicas, uma 

vez que não prevenia os interesses da freguesia e da população. 

 Logo após a tomada de posse, foi preocupação principal deste executivo e da 

Câmara Municipal de Caminha renegociar o referido protocolo, o que concluímos com 

êxito porque se conseguiu um acordo com vantagens significativas para a Freguesia 

como já é do conhecimento público. 

 Voltaremos, assim, a ter Festival em 2014 e anos seguintes. Estamos firmemente 

convencidos de que o Festival de Vilar de Mouros virá agora para ficar, porque as partes 

envolvidas se revelam agora entusiasmadas e empenhadas em fazer desta iniciativa uma 

realização que seja um êxito, no sentido de que Vilar de Mouros, o concelho e a região 

venham a beneficiar de toda uma promoção de que bem carecem e necessitam. 

  A seu tempo Junta e Câmara darão conhecimento de toda a informação que 

existir sobre este tema. 

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. 
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9 - Reabilitação do Centro da Freguesia 

 

 No sentido de valorizar e embelezar o centro da Freguesia, criando condições 

mais atrativas, de orgulho e bem-estar dos vilarmourenses, propõe-se para um 

horizonte do presente mandato, com início em 2014, a elaboração de um plano de 

reabilitação e embelezamento do centro da freguesia, com colaboração da Câmara 

Municipal e moradores, que conta com as seguintes intervenções: 

 Recuperação do telhado, paredes, portas e janelas da sede da Junta de 

Freguesia; 

 Encontrar um local mais adequado para os contentores do lixo e da recolha 

seletiva que se encontram no terreno da Casa do Barrocas; 

 Arranjo de berma e valeta em frente ao Café Central; 

 Recuperação da Casa do Barrocas; 

 Recuperação dos bancos do Largo da Torre; 

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

 Recuperação de muros de vedação existentes, procurando estabelecer 

parcerias com os proprietários, tendo como objetivo final o interesse público; 

 Reparação de pavimento no largo da torre (buracos existentes); 

 Recuperação da placa (gravação de letras) de homenagem ao Arquiteto José 

Porto; 

 Reforço de arborização e embelezamento do espaço verde da Casa do 

Barrocas;  

 Diligenciar para a remoção da construção de madeira junto à ponte medieval. 

 

10 - Voluntariado 

 É com grande satisfação que temos vindo a constatar que existe um sentimento 

muito comum no seio da população, no sentido da participação na vida da Freguesia. A 

presente atitude resulta não só da consciência das dificuldades que o País e autarquias 
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atravessam, mas também do facto das pessoas se quererem envolver cada vez mais 

nas questões que a todos dizem respeito. 

 Neste contexto, temos vindo desde já a contar com a colaboração em algumas 

tarefas, com a participação de vários cidadãos, como é o caso do transporte de idosos, 

apoios diversos aos trabalhos da Freguesia, entre outros. 

 Apoiados neste sentimento aqui exposto, decidimos levar a cabo a celebração 

do Dia da Floresta Autóctone, com a plantação de mais de 200 árvores, que se revelou 

um grande êxito pela participação elevada e espontânea de muitas pessoas. Esta 

participação ativa e entusiasta da população, dá-nos a certeza da sua consciência de 

quão importantes se revestem estas iniciativas de envolvimento popular, na vida da 

Freguesia. É nossa intenção, não só acarinhar como incrementar essa participação, no 

sentido de envolvermos as gentes da nossa terra na resolução de muitos dos problemas 

da Freguesia. Será esse também, um importante contributo para a união dos 

vilarmourenses, através da qual conseguiremos dotar a nossa terra de maior beleza e 

bem-estar, tornando-a mais interessante para nela vivermos e mais acolhedora e 

atrativa para quem nos visita.  

 Entre outras iniciativas, contamos poder levar a cabo outras ações, tais como: 

 Proceder à ligação dos fontenários do Agrêlo 

 Levar a cabo a limpeza das margens do Rio Coura entre a Ponte medieval e as 

Azenhas. 

 Plantação de salgueiros e outros arbustos nas margens do coura para evitar o 

desabamento de terras das margens. 

 Embelezamento do triângulo do funchal com vegetação de pequeno porte ou 

jardim, que não venha a prejudicar a visibilidade do tráfico automóvel. 

 Outras que nos venham a ser propostas por vilarmourenses, e que se enquadrem 

nos pressupostos acima descritos. 

 A junta aceitará também contributos individuais para as mais diversas tarefas 

como aliás já começou a fazer com o transporte de idosos e outros contributos de 

cidadania que já existem e virão com certeza a existir. 
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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: 

 Proceder aos trâmites necessários (já iniciados) para que a inscrição predial dos 

registos da Casa do Barrocas passe para o nome da Freguesia. 

 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, quer ainda 

reconstruindo o caminho pedonal que já existiu junto ao rio, entre a Ponte 

Medieval e as Azenhas. 

 Criar um serviço de apoio jurídico a prestar a pessoas carenciadas em articulação 

legal com a Ordem dos Advogados. 

 Construção de um website próprio da Freguesia, garantindo a sua manutenção 

e suspender a página e contrato existente com a firma Freguesias de Portugal 

 Prosseguir o estreitamento de laços de colaboração e parceria com associações 

e outras entidades representativas da freguesia, prestando-lhes apoio no que for 

possível. 

 Dar continuidade ao atendimento diário ao público, que já foi restituído no início 

do atual mandato; 

 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 eventos que visem o desenvolvimento do comércio de artesanato e 

produtos locais; 

 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. 
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12 - Conclusão 

 

São conhecidas as dificuldades da época presente, que limitarão naturalmente a 

ação desta Junta de Freguesia. Mas estamos, mesmo assim, perante um plano de ação 

com intervenções que consideramos interessantes, e com um conjunto de atividades 

que não deixarão de honrar o executivo que as executa. Queremos que os 

vilarmourenses, se sintam satisfeitos e fiquem orgulhosos da sua Junta de Freguesia, 

francamente aberta ao diálogo, e que deseja poder contar com a colaboração de todos, 

na certeza de que, juntos e unidos, todos contribuiremos para a resolução daqueles 

problemas que mais nos afetam.  

 

Vilar de Mouros, 04 de janeiro de 2014. 

 
Presidente da Junta de Freguesia, 

 
_________________________________________ 

(Carlos Alberto da Cunha Alves) 

 
 

Secretária da Junta de Freguesia, 
 

_________________________________________ 
(Sónia Cláudia Cubal Torres) 

 
 

Tesoureiro da Junta de Freguesia, 
 

__________________________________________ 
(João Henrique Mourão Arieira) 

 

 


