FREGUESIA DA VILA DE ARCOZELO
CONCELHO DE PONTE DE LIMA

PROPOSTA DE PLANO DE ACTIVIDADES PARA A
VILA DE ARCOZELO
ANO ECONÓMICO DE 2010

GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2009 – 2013
É tempo de um novo mandato autárquico, resultante das eleições do passado dia 11
de Outubro, cujos resultados proporcionaram a constituição de uma nova Assembleia
de Freguesia e consequentemente de um Executivo diferente.
É também com grande expectativa que aguardamos a actuação do novo Executivo
Municipal, cuja mudança na sua presidência cria, naturalmente, mudanças na
estratégia e nas políticas, situação essa que aguardamos ser favorável ao
desenvolvimento das freguesias e, consequentemente, ao desenvolvimento da Vila de
Arcozelo.
Alicerçamos as Grandes Opções do Plano para este mandato em vários vectores, que
representam no nosso entender as grandes fragilidades existentes, salientando dentre
eles:
 EMPRESARIALIZAÇÃO – Área de grande significado para o crescimento e
consolidação das actividades económicas de Arcozelo, quer na melhoria das
condições de trabalho das empresas, quer na criação de novos postos de
trabalho:
o Pólo Industrial do Granito;
o Pólo Empresarial da Presa;
 URBANIDADE – Dotar durante este mandato a Vila de Arcozelo das infra‐
estruturas básicas de bem‐estar social, de onde se destaca a melhoria da
qualidade de vida dos arcozelenses (saneamento básico; acessibilidades;
iluminação pública; espaços verdes; recolha organizada de resíduos sólidos
urbanos), o apoio social (Lar de Idosos; Centro de Apoio Domiciliário; Centro de
Dia; Creche; Centro de Cuidados Continuados) e apoio à saúde, mantendo a
expectativa da existência em Arcozelo de uma Unidade de Saúde Familiar.
 EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER – Estas actividades essencialmente
viradas para a juventude são preocupação acrescida deste Executivo, que

Vilar, 4990-262 ARCOZELO PTL – TEL: 258742198 – FAX: 258741217 – E-mail: geral.arcozelo@mail.telepac.pt

FREGUESIA DA VILA DE ARCOZELO
CONCELHO DE PONTE DE LIMA

pretende ao longo do mandato desenvolver um conjunto alargado de acções
que se traduzam na criação e implementação de programas de apoio aos
jovens, quer no âmbito do apoio a dar às estruturas de ensino existentes em
Arcozelo, quer no âmbito dos apoios a conceder às actividades culturais,
recreativas, desportivas e de laser que envolvam a juventude arcozelense:
o Salas de Jardim‐de‐Infância em número suficiente para albergar todas as
crianças da Freguesia;
o Transporte Escolar que, independentemente de quem o paga
(Município; Junta de Freguesia; Pais/Encarregados de Educação),
assegure o transporte de todas a população escolar;
o Apoio às actividades extra‐escolares desenvolvidas no âmbito do
Agrupamento Vertical de Escolas de Arcozelo (Festa de Natal, Páscoa e
Encerramento; Semana de Praia; Dia Mundial da Árvore; Dia Mundial da
Criança; Visitas de Estudo; Frequência da Piscina Municipal);
o Criação da “Casa da Cultura e Recreio de Arcozelo”, numa perspectiva
de espaço multifuncional que possa dar resposta à diversidade e
multiplicidade de actividades desenvolvidas pelas várias colectividades
existentes em Arcozelo;
o Apoio logístico de cedência de transporte às colectividades da Freguesia
e a todas as Comissões de Festas que promovem festividades em honra
do seu santo padroeiro. Procurar reactivar a festividade em honra da
Santa Marinha – Padroeira da Freguesia;
o Continuar a melhorar a qualidade do Campo de Jogos, com a instalação
de um relvado sintético e de infra‐estrutura que albergue sanitários
para público, bar, lavandaria e arrecadação de material. Dotar o
Polidesportivo da Presa de bancada e balneários. Criar um recinto de
jogos no Bairro Social da Poça Grande;
o Arranjo e requalificação paisagística do Miradouro de S.to Ovídio e
instalação de um Bar/Restaurante de apoio à visitação do local;
o Perspectivar a localização e futura implementação de uma Praia Fluvial
e Parque de Campismo junto ao Rio Labruja.
 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS AUTÁRQUICOS – A construção de uma nova Sede
da Junta de Freguesia (ou alargamento da existente) e a tentativa de aquisição
do edifício da “Separadora” no Largo da Freiria, permitirão a melhoria das
condições de trabalho dos autarcas e da prestação do serviço público à
população. Pretende‐se criar um “Gabinete de Apoio ao Freguês” para apoiar
os arcozelenses, nomeadamente no pagamento da luz, da água e telefone, na
obtenção de informações junto da Câmara Municipal e, se tal for possível,
efectuar o pagamento das pensões de reforma aos idosos residentes na
Freguesia, evitando a sua deslocação aos CTT de Ponte de Lima. É igualmente
uma prioridade deste mandato preparar o alargamento dos dois cemitérios
paroquiais.
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Nos mapas colocados em anexo, ilustra‐se de forma clara as intenções de investimento
plurianual acima descritas, que irão constituir a principal preocupação do Executivo ao
longo dos quatro anos que agora se iniciam.

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2010
No âmbito das suas competências e de acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º
2 do artigo 34º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei
n.º 5‐A/2002, de 11 de Janeiro, vem a Junta de Freguesia da Vila de Arcozelo, nos
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 17º da referida Lei, submeter à apreciação e
votação da Assembleia de Freguesia as OPÇÕES DO PLANO E PROPOSTA DO
ORÇAMENTO PARA O ANO ECONÓMICO DE 2010.

EDUCAÇÃO:
Apoios à Educação:
 Apoio financeiro à EDUCAÇÃO PRÉ‐ESCOLAR (confecção de refeições,
transporte das crianças do Jardim‐de‐Infância, visitas de estudo, festa
de Natal, férias na praia, etc.);
 Aquisição de um minibus de 27/28 lugares e de uma carrinha de nove,
para apoio ao transporte escolar e às actividades colectivas;
 Contratação de motorista/tractorista;
Centro Educativo:
 O Centro Educativo de Arcozelo é uma realidade. Dotado de excelentes
condições que vão permitir a concentração num único parque escolar
todo o ensino básico. Esperamos que no início do ano de 2010 se dê
andamento à construção do acesso a esta infra‐estrutura. Aguardamos
ainda que igualmente este ano seja lançado o concurso e iniciada a
construção de uma piscina coberta, que enriquecerá qualitativamente o
conjunto de equipamentos de apoio existentes. Na qualidade de
representantes da comunidade local no Conselho Geral do
Agrupamento Vertical de Escolas de Arcozelo, não deixaremos de tomar
as posições que entendermos consentâneas com os interesses da
Freguesia;
 Promover, em parceria com o Centro de Novas Oportunidades da Escola
Secundária de Ponte de Lima, a realização de cursos profissionais nas
áreas do apoio educativo para desempregados da Freguesia, permitindo
assim a sua qualificação escolar e profissional;
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Biblioteca e Centro de Internet:
 Protocolar com a Biblioteca Municipal a criação de um espaço em
Arcozelo, destinado aos alunos no período de férias. Continuar a
dinamizar a utilização e a frequência deste Centro, procurando
encontrar as melhores soluções para a sua abertura para além do
horário escolar;

SAÚDE:
Unidade de Saúde Familiar:
 Mantemos a expectativa de poder ver a Freguesia futuramente dotada
de uma infra‐estrutura de apoio à Saúde.

ACÇÃO SOCIAL:
Centro Comunitário de Arcozelo:
 Estabelecida que foi a parceria com a Santa Casa da Misericórdia de
Ponte de Lima, foi aprovada pela Rede Social Municipal a inclusão na
rede social municipal e um equipamento em Arcozelo que contemple
um Lar de Idosos (40 utentes); Apoio Domiciliário (50 utentes) e Centro
de Dia (40 utentes). Foi já apresentada candidatura para este
importantíssimo equipamento junto da Segurança Social (POPH) e da
Administração Regional de Saúde do Norte (Centro de Cuidados
Continuados);
 Apoio às famílias carenciadas na apresentação de candidaturas ao
programa municipal “Ponte Amiga”.

CULTURA, DESPORTO E LAZER:
Bar/Restaurante Panorâmico de S. Ovídio:
 Vamos continuar a promover as diligências no sentido de podermos
requalificar paisagisticamente este magnífico miradouro e dotá‐lo do
apoio de um Bar/Restaurante. Contamos nestas tarefas com o apoio da
Câmara Municipal;
Campo de Jogos:
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 Após a conclusão das obras de recuperação e reabilitação do recinto e a
implementação das actividades desportivas através da Secção
Desportiva da ACRA – Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo,
manteremos o apoio institucional para a consolidação e alargamento
das actividades. É nossa expectativa vir a dotar este recinto de um
relvado sintético e de uma estrutura de apoio que inclua sanitários para
o público, bar e arrecadação/lavandaria;
Casa de Cultura e Recreio de Arcozelo:
 Foi já apresentada candidatura ao Programa LEADER, para instalar no
edifício pertença da Freguesia (antiga fábrica da cerâmica), um espaço
cultural e recreativo que possa albergar todas as associações existentes
na Freguesia;
Balneários e Iluminação do Polidesportivo da Presa:
 Temos como objectivo, dotar o Polidesportivo dos requisitos mínimos
para poder funcionar com normalidade e dentro de um horário para
além do escolar.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL:
Licenciamento da Indústria Extractiva:
 Continuar o trabalho já desenvolvido em 2006/2009, para o
ordenamento das explorações e obtenção do licenciamento definitivo;
Pólo Industrial do Granito das Pedras Finas:
 É um imperativo municipal que esta infra‐estrutura industrial esteja
concluída até finais de 2010 e assim permitir a instalação de todas as
empresas de transformação de granito. É a iniciativa municipal mais
relevante do ponto de vista económico e da criação de emprego,
estando desde já este Executivo convicto do empenhamento pessoal do
Presidente da Câmara, na sua concretização;
Parque Empresarial da Presa – Comércio e Serviços:
 A aprovação do projecto de loteamento industrial vai viabilizar, agora, a
construção deste parque, para disponibilizar lotes aos interessados e
assim contribuir decisivamente para a melhoria das condições de
trabalho das pequenas empresas de comércio e serviços e o
licenciamento industrial das actividades.
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Acessibilidades:
 É uma área muito carenciada da freguesia, onde existem ainda
inúmeros caminhos de transitabilidade deficiente (seja ao nível da
largura das plataformas, da qualidade dos pisos ou natureza dos
traçados), havendo aqui que promover uma intervenção de fundo para
os tornar dignos das acessibilidades modernas.
Considerando as obras de implementação das infra‐estruturas básicas
de saneamento, procuraremos manter o protocolo com o Município
para o alargamento das vias em terra batida e calçada e a sua
pavimentação em tapete betuminoso, ficando após esta intervenção
praticamente renovada a quase totalidade da rede viária vicinal da
Freguesia.
 É também uma prioridade neste Plano de Actividades a construção de
uma espinha dorsal viária, que promova a ligação das Estradas
Nacionais que atravessam a Freguesia (EN201, EN202 e EN306),
passando pela implementação de um acesso condigno ao novo Parque
Escolar de Vilar:
Infra‐estruturas:
Alargamento de:
Caminho da Ponte de S.ta Marinha à rotunda de S.to
Ovídio;
Caminhos a pavimentar pela passagem do saneamento.
Alargamento, beneficiação e pavimentação de:
Caminho de Tendeiros;
Estrada da Presa;
Construção de passeio para peões Sabadão/Faldejães;
Construção de passeio para peões entre a Freiria e a rotunda
de S.to Ovídio.
Iluminação Pública:
 É ainda insuficiente a cobertura de iluminação pública de muitos dos
caminhos e lugares da freguesia, pelo que se torna necessário prever
um investimento neste domínio:
Infra‐estruturas:
Melhoramento da rede de iluminação pública, com reforço do
número de candeeiros e substituição dos antigos, em:
EN201 – Lousados/Presa;
EN202 – Sabadão/Faldejães;
Estrada da Presa;
Estrada do Regatal;
Lugar de Tendeiros.
Controlo e Tratamento das Nascentes e Fontanários Públicos:
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 Controlo analítico programado da qualidade das águas das nascentes,
reservatórios e fontanários da rede existente na Freguesia;
 Substituição progressiva de condutas e torneiras.
Abrigos de Passageiros:
 Torna‐se necessário proceder à elaboração de um design de tipo de
abrigo para colocação e substituição daqueles que se encontram ao
longo das Estradas Nacionais que atravessam a Freguesia, cuja estrutura
é já obsoleta e inestética;
 Reforço do número de abrigos de passageiros;

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS AUTÁRQUICOS:
Alargamento dos Cemitérios Paroquiais:
 É uma prioridade para este mandato, promover a aquisição dos terrenos
necessários para os alargamentos dos dois cemitérios paroquiais e
demais diligências com vista à sua concretização.
Aquisição de Viaturas:





Minibus de 27/28 lugares para transportes escolares;
Carrinha de nove lugares para substituição;
Depósito de aplicação de herbicida;
Braço limpa‐bermas;

Gabinete de Apoio ao Freguês:
 Entende a Junta de Freguesia que se torna necessário a criação de um
serviço que apoie todos os arcozelenses, quer em matéria de divulgação
de informação com interesse, quer no apoio a determinadas obrigações
destes (IRS; pagamento de água, luz e telefone), quer ainda na
disponibilização de serviços que visem auxiliar os cidadãos no seu
relacionamento institucional com o Município e até, se tal for possível,
proceder ao pagamento das pensões de reforma aos idosos.
Neste sentido pretende‐se instituir:
Boletim Informativo;
Gabinete de Apoio ao Freguês.
Salubridade e tratamento de resíduos:

Vilar, 4990-262 ARCOZELO PTL – TEL: 258742198 – FAX: 258741217 – E-mail: geral.arcozelo@mail.telepac.pt

FREGUESIA DA VILA DE ARCOZELO
CONCELHO DE PONTE DE LIMA

 Construção de novas plataformas e alargamento das existentes, para
colocação dos contentores de RSU’s e dos Ecopontos;

APOIO AO ASSOCIATIVISMO SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO:
Colaborar e apoiar as associações para melhorar a qualidade das suas
actividades e o seu desempenho:
 Promover a criação de Agência de Desenvolvimento Local das
Freguesias do Rio Labruja;
 Consolidar e reforçar a actividade da ACRA – Associação Cultural e
Recreativa de Arcozelo;
 Apoiar a Associação de Geminação Arcozelo – Les Martres‐de‐Veyre;
 Reactivar a Festa da Padroeira em honra de Santa Marinha.
 Apoios as Festas, Romarias e outros eventos culturais, recreativos e
desportivos, das seguintes entidades:
Confrarias de S.to António da Torre Velha e da Sr.ª da Luz;
Associações de Pais;
Agrupamento Vertical de Escolas de Arcozelo;
Agrupamento 807 de Arcozelo do Corpo Nacional de Escutas;
Clube Náutico de Ponte de Lima;
Grupo de Danças e Cantares de Ponte de Lima;
Comissões de Festas de S. Gonçalo, S. Sebastião e Sr.ª da Luz;

RELACIONAMENTO INTITUCIONAL:
Desenvolver e estreitar o relacionamento institucional com o Município de
Ponte de Lima, Juntas de Freguesia e todas as entidades que directa ou
indirectamente tenham influência e participação activa no desenvolvimento
integrado da Vila de Arcozelo, sejam elas de que natureza forem.

Arcozelo, 09 de Dezembro de 2009

A Junta de Freguesia
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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