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Introdução
Após o ultimo ato eleitoral e depois da reorganização do Executivo da Junta de Freguesia de
Mindelo afigura-se essencial equacionar um Plano de atividades que responda às
dificuldades financeiras de todos reconhecidas mas que promova o desenvolvimento de
projetos estruturantes e o bem-estar dos Mindelenses.
Estamos cientes das dificuldades que se nos afiguram, porém procuraremos, em conjunto
com a Câmara Municipal de Vila do Conde, garantir a preparação de projetos que a tempo
certo poderão ser apresentados para apoio no âmbito do novo quadro comunitário que
deverá ser disponibilizado no ano 2014.
Por outro lado é nossa intenção promover um conjunto de atividades que permitam um
maior envolvimento da sociedade civil e das instituições da freguesia garantindo uma
cidadania ativa e participada.
A organização de rastreios diversos, programas de animação, desenvolvimento de atividades
de promoção e qualificação ambiental serão uma meta.
Não nos escudaremos nas dificuldades. Os mindelenses poderão contar com o nosso
empenho e vontade para um Mindelo mais feliz e sustentável.
Esperamos a compreensão e a colaboração dos Mindelenses.
A todos os desejos de um bom ano

INFRA-ESTRUTURAS
- Rede Viária
- Procuraremos, em conjunto com a Câmara Municipal de Vila do Conde desenvolver os
projetos para:
- Rua da Agra de Cima;
- Rua do Revolto;
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- Ligação da Via Circular (a iniciar na Rua do Covelo) à Rua do Norte (plano de
pormenor)
- Conscientes das dificuldades atravessadas pela Metro do Porto S.A. insistiremos na
construção da 3ª fase da via circular, entre a Rua da Estrada Velha e a Rua da Praia;
- Promover um conjunto de reparações nos pavimentos de diferentes ruas da freguesia;
- Reparação de passeios em várias ruas da freguesia.

- Saneamento Básico, Abastecimento de Água Potável e Gás Natural
- Desenvolveremos todos os esforços para que entre, finalmente, em funcionamento a rede
de drenagem de águas residuais à parte em falta da freguesia após resolução do contencioso
judicial em curso;
- Impulsionar a adesão da freguesia às redes públicas de abastecimento e drenagem de
águas;
- Expandir a rede de abastecimento de gás natural aos lugares da freguesia em falta.

- Frente marítima
- Pugnaremos junto da Câmara Municipal de Vila do Conde no sentido de serem construídos
os passadiços de ligação a Árvore e Vila Chã;
- Continuaremos a desenvolver os maiores esforços para que seja executado o reforço do
enrocamento das dunas a norte e reforço dunar a sul;
- Insistiremos junto das entidades competentes para que seja alterada a localização do apoio
de praia da freguesia.
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- Iluminação Pública
Acompanhamento do bom funcionamento da iluminação pública da freguesia e avaliação da
necessidade de instalação de novos pontos de iluminação.

EDUCAÇÂO
- Acompanhamento das atividades escolares, nomeadamente dos Jardins de Infância e 1º
Ciclo do Ensino Básico;
- Assegurar o serviço de prolongamento de horário para os alunos do 1º CEB;
- Disponibilizaremos aulas de ginásticas às crianças do Jardim de Infância;
- Assinalaremos, junto do Centro Escolar de Mindelo, o Dia Mundial da Criança e o Natal;
- Apoiaremos a Associação de Pais nas medidas que visem a melhoria das condições de
ensino na Freguesia de Mindelo;
- Desenvolveremos esforços juntamente com a Direção do Agrupamento de Escolas para que
seja ministrado o Ensino Secundário em Mindelo,
- Procuraremos estimular a utilização da sala de convívio jovem no Centro de Atividades
Multigeracional de Mindelo.

AMBIENTE
-Desenvolveremos esforços junto da Câmara Municipal de Vila do Conde para que se
implemente o plano de Gestão da Área de Paisagem Protegida de Vila do Conde – Reserva
Ornitológica de Mindelo;
- Criar um ponto de informação e dinamização da Reserva Ornitológica de Mindelo no
Centro de Atividades Multigeracional, estabelecendo protocolos com outras instituições e
ativando os recursos locais;
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- Promoveremos ações de sensibilidade ambiental, no sentido da melhoria da imagem e da
implementação de uma cidadania ativa que conduza a um Mindelo melhor;
- Assegurar a limpeza das vias e a manutenção dos espaços ajardinados;
- Instalação de Novos Ecopontos na Freguesia;

MOVIMENTO ASSOCIATIVO, ATIVIDADE CULTURAL, DESPORTIVA E SOCIAL
- Abrir o Centro de atividades Multigeracional na Escola da Areia – Mindelo;
- Apoio às diversas associações e instituições da freguesia e aos eventos que promoverem;
- Serão promovidas atividades de animação sociocultural de Mindelo em articulação com as
associações e instituições da freguesia, em diferentes locais, nomeadamente na Praça S.
João Evangelista e na frente de mar;
- Promoção da biblioteca de Praia;
- Promover e organizar o convívio do dia do idoso e o passeio anual dos mais idosos;
- Acompanhar as situações de carência social da freguesia,
- Continuar, com a Câmara Municipal de Vila do Conde, a negociar a transferência da Casa da
Guarda Fiscal para a Freguesia.

ENRIQUECIMENTO E VALORIZAÇÃO PESSOAL
- Promoveremos, em parceria com outras instituições, cursos de formação e valorização
pessoal em diferentes áreas;
- Ações de informação ambiental e comportamental perante determinadas situações do diaa-dia;
- Campanhas de informação para a saúde.
- Continuação do Programa de Ginástica Sénior;
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CEMITÉRIO
- Definição do espaço para o alagamento do cemitério e construção da Capela Mortuária.

DIVERSOS
- Edição do Boletim Mindelo.com;
- Manutenção dos serviços administrativos da Junta de Freguesia
- Manutenção permanente do “site” da Internet e facebook;
- Acompanhamento do processo de delimitação da freguesia;
- Acompanhamento dos diferentes processos judiciais em que nos encontramos envolvidos

Mindelo, 28 de Novembro de 2013
A Junta de Freguesia
O Presidente: _______________________________________________________
O Secretário: ________________________________________________________
O Tesoureiro: __________________________________________________
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