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AMBIENTE
7 – Para outro tipo de objectos procure entregá-los no Ecocentro da Varziela (Zona Industrial Norte - Estrada
Nacional n.º 13).
8 – Retenha no seu espaço de residência todas as águas que não sejam
absolutamente limpas.
9 – O corte de árvores, arbustos,
ervas e relva não podem ser atiradas
para os contentores ou simplesmente
ficarem à porta da residência.
10 – Procure, na medida do possível, ter a zona, em frente à sua residência, limpa.
Por ocasião da campanha “LIMPAR O MUNDO, LIMPAR PORTUGAL” julgamos importante relembrar
aos Mindelenses alguns princípios
que devem nortear a nossa actuação,
no que à limpeza da nossa freguesia
diz respeito.
Assim:
1 – Na sua habitação separe o lixo,
em: a) doméstico; b) papel e cartão;
c) plásticos e embalagens; d) vidro;
e) pilhas.
2 – Utilize os contentores localizados por toda a freguesia para depositar
o lixo doméstico.

3 – Utilize os ecopontos para depositar o lixo separado, os quais se encontram em diversos pontos da freguesia.
4 – Feche sempre a tampa dos contentores e trate, como se fossem seus,
estes equipamentos.
5 – Não deixe nunca o seu lixo
junto do contentor. Se o mesmo se
encontrar cheio, faça um esforço e
procure outro.
6 – Se tiver “trastes” de que se
queira ver livre, telefone para o número
252 248 461 ou 252 642 727 e marque
com os serviços municipais a entrega
dos mesmos.

Lembre-se que a sua saúde e a dos
seus também depende de como trata o
ambiente. Pela sua saúde trate-o bem.
Os montes e os cursos de água são
fundamentais para a saúde pública
– faça tudo para os manter limpos.
A educação ambiental e cívica de
todos permitirá um Mindelo melhor.
Um Mindelo com mais qualidade de
vida. O respeito de cada um de nós
por nós mesmos e pelos outros fará
de Mindelo um terra com vida e que
convida.

A propósito…

SOLIDARIEDADE
Passeio dos mais Idosos
Foi em ambiente de alegria, de
amizade e com um grande espírito de solidariedade que se realizou no passado dia 12 de Setembro o passeio dos mais idosos da
nossa freguesia a Arcos de Valdevez. Depois de uma visita a Santa
Luzia, em Viana de Castelo e de
um passeio junto ao rio Lima foi
altura de continuar até Arcos de
Valdevez, onde cada um almoçou
junto ao rio Vez.

Visita feita, as camionetas dirigiram-se para Ponte de Lima onde
todos puderam apreciar a beleza
desta vila.
Daqui, os cerca de 125 «jovens»
partiram para a Sr.ª da Boa Morte,
onde a Junta de Freguesia ofereceu
uma excelente merenda a todos os
convivas. E se até aqui, a boa disposição era evidente, daqui para a
frente é que valeu mesmo a pena.
Concertinas, bombo e pandeiro
deram cor e alegria. Os nossos
idosos quiseram mesmo cantar e
dançar – qual juventude!
Foram momentos, seguramente, inesquecíveis, onde, em
cada um a alegria se espelhava no
rosto e a felicidade os invadia.
Que Deus os proteja. Para o
ano há mais. E aquela última voltinha à Igreja...

Ecopontos instalados na Freguesia

Foi aumentado o número de Ecopontos instalados na freguesia, bem
como o reforço dos contentores destinados à recolha de lixo doméstico.
Foram também substituídos os contentores metálicos bem como aqueles
que se encontravam degradados.
Durante a época balnear foi incrementada a operação de limpeza das
praias, nas zonas não concessionadas, bem como a melhoria dos equipamentos de acesso e apoio sanitário.
Esta iniciativa da Junta foi executada
com todo o empenho pelos funcionários destacados para o efeito, tendo
merecido nota positiva por parte dos
Mindelenses e veraneantes.
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TERRENO DA PRAIA – “Resolvido”
Terreno de Igreja – a caminho...

Terreno da Praia

Depois de no Verão de 1989, há
13 anos portanto, a Junta de Freguesia, então dirigida pelo PSD, ter prometido vender 4 lotes do terreno a
norte do parque de estacionamento
da praia, sem alvará de loteamento
e sem delimitação com o domínio
público marítimo, foi finalmente,
possível desfazer o imbróglio em que
Mindelo se viu, por esta via, metido.
Estes treze anos constituíram
para aqueles que lideraram a Junta
um enorme pesadelo, tendo sido
condicionador da actividade e dos
projectos para a freguesia. Serviu de
assunto para as diversas campanhas
eleitorais que, entretanto, se realizaram e muita mentira se disse a este
propósito.
No nosso programa eleitoral,
comprometemo-nos a resolver o
problema, o que foi possível, graças
à Câmara Municipal, a quem quero
agradecer publicamente, nomeadamente, ao seu presidente, Eng.º
Mário Almeida, por este ter possibilitado resolver o problema criado
pela própria Junta de Freguesia, e
que esta, face às suas limitações de
tesouraria, jamais conseguiria, por
si só, resolver.
É claro que, sempre aparecerão
“profetas” a dizer que a Câmara não

fez mais que a sua obrigação ou que
a solução encontrada não foi a mais
ajustada. Quero afirmar-vos, quanto
à primeira, que quem o disser não
tem razão e quanto à segunda, que eu
mesmo defendi, (logo que os lotes se
encontraram definidos, o que ocorreu nos primeiros meses de 1998)
outra solução. A ideia consistia, em
traços gerais, em interpôr uma acção
judicial, contra o Estado Português.
Como é fácil de perceber, isto
foi há quatro anos, e interpôr agora,
uma acção judicial levar-nos-ia para
além de 2010, e se não resolvêssemos agora o problema o terreno iria
à praça não sendo expectável que o
preço sequer chegasse para pagar as
indemnizações.
Nestes termos consideramos que
a solução encontrada foi excelente.
Para o efeito a Junta de Freguesia,
endereçou à Assembleia de 4 de
Agosto a seguinte proposta:
Considerando
1 – Que a Junta de Freguesia de
Mindelo é proprietária dum terreno
situado junto à praia de Mindelo, na
Rua de Sagres, registado na matriz
com o n.º 611 e descrito na Conservatória sob os n.º 00256/020588;
(CONTINUA NA PÁGINA 2)

N.º 1 – 2002

Nota de Abertura
Caros Mindelenses;
Decorridos dez meses sobre
a tomada de posse do executivo
a que presido, entendo ser oportuno, informar os Mindelenses de
algumas acções entretanto desenvolvidas.
A participação dos Mindelenses nas Assembleias de Freguesia,
nunca foi muito activa, apesar
daquelas sessões servirem também para se manterem informados e melhor participar na construção da nossa freguesia. Como
diz o ditado «quando Maomé não
vai à montanha, vai a montanha
a Maomé».
Daí a edição deste boletim que
designamos por Mindelo.com e
que periodicamente, comunicará
convosco.
Como tem sido amplamente
difundido através dos meios de
comunicação social, a situação
financeira do País é má, levando
o Governo a proceder a cortes na
despesa e no investimento público.
As autarquias, Câmara e Juntas
de Freguesia, sentem já estes
efeitos pelo que admitimos que
alguns projectos que consideramos fundamentais para a nossa
terra, possam vir a ser adiados.
Julgo, todavia, que devemos manter a esperança e tudo fazer para
que sejam concretizados. É esta
a nossa determinação contando
com o vosso apoio.
Joaquim Cardoso
Presidente
BREVEMENTE:
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• Pavimentação e Drenagem da Travessa
da Escola.
• Drenagem de águas pluviais
nas Ruas de Diogo Cão e Taloca.
• Drenagem de águas na Rua das Pedras.
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2 – Que a Junta de Freguesia, em
Julho de 1989, então liderada pelo Sr.
António Ramos Dias, prometeu vender 4 lotes, situados no terreno descrito
em 1, aos senhores António Manuel
Esteves Monteiro, Maria Teresa Martins Paranhos de Oliveira, Rui Manuel
Silva Couto e Élio Vicente Curto;
3 – Que pelos lotes acima referidos
a Junta de Freguesia, recebeu a quantia de 21.900 cts. como sinal e princípio de pagamento;
4 – Que tal verba não deu entrada
nos cofres da Junta, antes se destinou
a pagar parte de um terreno situado
em frente à Igreja Paroquial, o qual
foi prometido comprar, em meados de
1989, pelo valor de 40.000 cts., pelo Sr.
António Alves Dias da Silva, então Presidente da Assembleia de Freguesia, ou
por quem este designasse, sendo certo e
reconhecido por toda a comunidade que
o designado seria a Junta de Freguesia
de Mindelo;
5 – Que o processo de loteamento
foi concluído em Setembro de 1990;
6 – Que o processo de delimitação
com o domínio público marítimo, do
terreno descrito em 1, apenas foi ultimado, leia-se publicado em Diário da
República, em 1998;
7 – Que os órgãos da Administração Central, primeiro a Direcção
Geral de Portos e depois o Ministério
do Ambiente, decidiram impedir qualquer construção naquele local, invocando tratar-se duma zona de erosão
acentuada;
8 – Que o Instituto da Água decidiu intervir naquela área, no ano de
1998, procedendo à execução de um
enrocamento, com o objectivo de suster
o avanço do mar;
9 – Que um dos promitentes compradores, Rui Manuel Silva Couto,
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interpôs uma acção em tribunal no
sentido de recuperar o seu crédito
acrescido dos juros nos termos do contrato, vindo esta acção a ser julgada
procedente, encontrando-se em fase
de execução;
10 – Que a Câmara Municipal
de Vila do Conde, mostrou interesse
em adquirir todo o terreno identificado em 1, com vista a ser intervencionado pela Direcção Regional do
Ambiente do Norte, para nele fazer,
nomeadamente, um parque de estacionamento;
11 – Que a Junta de Freguesia acolhe muito favoravelmente esta iniciativa, tendo em conta que ela visa todo
o arranjo urbanístico daquela zona,
valorizando-se assim toda a área
envolvente à praia.
A Junta de Freguesia de Mindelo
propõe, nos termos da alínea a) do n.º
5 do art.º 34.º da Lei 5-A/2002 de 11
de Janeiro à Assembleia de Freguesia
de Mindelo que esta autorize:
a) – nos termos da alínea i) do n.º
2 do art.º 17.º da referida Lei a alienação do terreno descrito em 1 à Câmara
Municipal, pelo valor de quatrocentos
e setenta e cinco mil euros;
b) – que a Junta de Freguesia promova a resolução dos contratos efectuados com os promitentes compradores
dos lotes identificados em 2, nos termos
e condições que considerar ajustados;
c) – que a Junta de Freguesia proceda à aquisição do terreno situado
em frente à Igreja Paroquial, descrito
em 4, pelo valor ajustado ao preço de
então, acrescido dos juros.
d) – que em nome da Junta de Freguesia, o seu Presidente Dr. Joaquim
António Pereira Cardoso, outorgue os
actos constantes das autorizações a),
b) e c).

Curiosa ou talvez não, foi a atitude da coligação PSD – CDS/PP
ao abster-se na votação da proposta
acima, com o argumento de que a
proposta devia explicitar que tal terreno se destinava a parque de estacionamento, isto apesar de conhecerem
o projecto elaborado pela Direcção
Regional do Ambiente, cuja função
é sobretudo essa mesma. Mas mais!
A Junta de Freguesia havia promovido uma reunião preparatória, com
todos os membros da Assembleia,
tendo os membros da coligação PSD
– CDS/PP afirmado que estavam de
acordo e que votariam favoravelmente a proposta.
Felizmente para Mindelo e para
os Mindelenses a maioria eleita pelo
PS, sempre percebeu a importância
da resolução deste problema votando
favoravelmente a mesma.
Como os Mindelenses perceberão não bastava ao PSD ter criado
este enorme problema como, se os
deixassem, queriam continuar com
ele, provavelmente, para mais uma
campanha eleitoral.
Caros Mindelenses, finalmente a
16 de Setembro foram assinados os
papeis com os promitentes compradores nos termos da proposta aprovada em Assembleia, pondo termo
a esta questão que muito desgastou
aqueles que a quiseram, efectivamente, resolver.
Realce-se, que apesar da solução encontrada ser penalizante para
quem prometeu comprar os terrenos, estes felicitaram o actual executivo pela forma e pela atitude que
demonstraram na resolução do problema.
Joaquim Cardoso
PRESIDENTE

MINDELO.com

Complexo Escolar da Areia

Estação Elevatória da Rua de Oslo

De facto, em Junho passado,
foi ligada à ETAR de Matosinhos a
rede de esgotos da parte poente da
nossa freguesia, graças à entrada
em funcionamento da Estação
Elevatória da Rua de Oslo.
Em Julho a Junta de Freguesia
endereçou uma carta aos residentes da área, apelando para estes
requererem a ligação à rede e, se
fosse o caso, para cortarem a ligação à rede de águas pluviais. Foi
possível estabelecer que os residentes apenas paguem 50% dos
custos de ligação e em prestações,
no máximo de 12 meses. Naturalmente, que para aqueles que o não
requererem, terão de vir a pagar

100% dos custos, bem como no
caso de existir ligações clandestinas, pagar a coima respectiva.
É preciso que os Mindelenses percebam que a ligação à
rede de águas residuais, vulgo
saneamento, é vital, sob pena de
comprometer o nosso futuro e o
futuro dos nossos filhos.
Por isso e mais uma vez solicitamos: Se ainda o não requereu,
não deixe de o fazer.
Para a zona poente/norte da
Freguesia está já em concurso a
construção de uma Estação Elevatória que será instalada na Rua da
Praia, junto à Sede da ARRRM.

Com a presença do Senhor Presidente da Câmara – Eng.º Mário
Almeida, do Executivo da Junta e
demais autarcas da Freguesia, foi
inaugurado no passado dia 21 de
Setembro o novo complexo escolar
da Rua da Escola-Lugar da Areia.
A cerimónia contou também com
a presença do Pároco Joaquim Ferreira que procedeu à bênção das instalações.
Trata-se de um moderno equipamento escolar, dotado de salas de aula
para ensino primário e pré-primário,
biblioteca, cantina e salão polivalente.
• Procedeu-se também à limpeza
e arranjo das Escolas EB1-Carvalhal
e EB2,3-D.Pedro IV.

DESPORTO
Torneio de Volei
No final de Agosto decorreu o Torneio de Quadras de
Volei de Praia que contou com
os melhores jogadores nacionais
da modalidade.
Graças ao êxito da iniciativa,
está a mesma já anotada para a
próxima época.
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EDUCAÇÃO

Finalmente está em marcha a «Operação Saneamento»

BOLETIM DE INFORMAÇÃO
DA JUNTA DE FREGUESIA DE MINDELO

Biblioteca instalada na praia de Mindelo
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SANEAMENTO
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Biblioteca
na Praia
Integrada na animação da
praia esteve ali instalada uma
biblioteca. A funcionar com o
apoio da Câmara e de jovens de
Mindelo, teve nos 40 dias de funcionamento cerca de 2.800 consultas e muitas horas de Internet.
A repetir.
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Colocação de Bandas Sonoras

Foram instaladas bandas sonoras nas Rua de Londres e da Taloca,
no cruzamento com a Rua da Praia,
de modo a reduzir a frequência de
acidentes que se registavam naquele
cruzamento.
Vem sendo progressivamente
realizada a recuperação e arranjo de
diversos arruamentos da freguesia,
bem como a limpeza de bermas, graças ao trabalho permanente de uma
equipa de calceteiros disponibilizada
pela Câmara Municipal.

• Está já na fase de concurso
público a obra de construção da
variante à Rua da Fonte, cujo
valor base é de 550.000 euros
(cerca de 110.000 contos). Esta
artéria será dotada de todas as
infra-estruturas: rede de águas
pluviais e saneamento, iluminação e passeios. Esta obra irá
permitir ainda a beneficiação de
outras artérias adjacentes.

