PLANO DE ACTIVIDADES
PARA O ANO 2017

Tendo em conta a conjuntura económica e social que se atravessa e que atinge particularmente a
Freguesia, o executivo da autarquia mantém como objectivos da sua actuação privilegiar tudo o
que possa contribuir directa ou indirectamente para beneficiar a sustentabilidade da economia
local, fomentando todas as ações possíveis que possam ser geradoras de emprego, em especial
para os mais jovens.
Embora conscientes de que fazemos parte dum concelho de baixos recursos e onde se acentuam
os efeitos da interioridade, a ação das freguesias é vital para a promoção de políticas que
atenuem o despovoamento das nossas aldeias, fomentando e apoiando iniciativas locais que
promovam os produtos endógenos, o aproveitamento dos recursos naturais, a preservação do
património histórico, as praias fluviais e ainda tudo que possa ser catalisador para a captação de
turismo para a Serra do Açor e Vale do Alva.
Acompanhamos, com algum ceticismo, as candidaturas apresentadas aos incentivos 2020 tendo
em vista a reflorestação dos terrenos da Junta no Batifol e Medas, bem como ao combate a
espécies invasoras no Urtigal, uma vez que os projetos foram preteridos por duas vezes,
aguardando-se uma decisão final à reclamação apresentada à entidade gestora, tendo por base a
importância desta intervenção no ordenamento florestal da freguesia.
Ao nível de ordenamento / desenvolvimento urbano, espera-se que a ARU aprovada para a Coja
e Barril de Alva possa, de algum modo, ser mobilizadora para a recuperação de diversos imóveis
degradados na freguesia, tendo em conta os benefícios fiscais resultantes desta medida.
Espera-se também que ao nível viário a situação possa vir a ser melhorada pelo Município, uma
vez que está assumida a intervenção na estrada Coja / Barril de Alva / Vila Cova de Alva e na
ligação da EN344 ao IC6, sendo igualmente espectável que a freguesia venha a ser incluída na
grelha de intervenções em arruamentos orçamentada pela Câmara para 2017, em particular na
zona do Bairro Social de Coja e respetivos acessos.
E é neste contexto que a seguir se resume o plano de atividades para o período do atual mandato
autárquico de 2017, cujos objetivos estruturais sintetizamos:
Continuação da política de apoio às praias fluviais e otimização da sua exploração
comercial, procurando estendê-la à Praia Fluvial do Moinho de Alva;
Concluir a ligação da calçadinha à bogueira;
Dar continuidade ao investimento no parque de auto caravanas do Barril de Alva, através
da requalificação da entrada e ligação dos esgotos do bar à rede de saneamento;
Continuação da jardinagem da Fonte Nova, da Foz da Ribeira, do Sepulcro, Miradouro da
Esculca, largo da Escola do Barril, largo do Salgueiral, Pinheiro do Jardim e Pisão;
Sensibilizar a Câmara Municipal para a necessidade de ligação de toda a rede de esgotos
do Barril de Alva à ETAR existente;
Reparação de ruas no conjunto da União de Freguesias;
Dar continuidade à política de arborização iniciada em 2015 nos terrenos da freguesia,
promovendo a plantação de árvores nativas da região;
Promover a requalificação da Fonte do Tapado, dos edifícios do antigo Chiado, do antigo
depósito de água do Salgueiral e outros locais emblemáticos como a Cabrieira, capazes de
melhorar o cartaz turístico;
Requalificar a fachada principal do cemitério de Coja e deslocalização da capela, bem
como a construção de uma rede de caminhos e de águas pluviais no seu interior;
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Concluir a instalação na Casa da Criança Maria Natividade Filipe do museu da Criança e
da quinta pedagógica KidsPark;
Dar continuidade á requalificação das margens do rio, com abate de árvores secas;
Dar objetividade ao Jardim do Prado, criando condições para a prática de desportos e
entretenimento;
Criar no leito ribeira da Mata, no parque do Prado, espelhos de água;
Requalificar a ligação do Prado à Feira;
Promover o aproveitamento dos recursos existentes no aeródromo, ruinas da Progresso,
com especial enfoque nas atividades desportivas, escutistas e de lazer;
Promover o aproveitamento das antigas instalações da CARRIÇA, tendo em vista a
criação de um parque muti-usos e instalação dos serviços de manutenção da freguesia;
Promover e incentivar a interligação das escolas com o meio, através da promoção de
atividades com exposição à comunidade local;
Apoiar o funcionamento logístico do projeto “Caracol” no Barril de Alva;
Promover parcerias com as associações locais no sentido de apoiar a sua atividade e
dinamizar a agenda cultural, recreativa e desportiva da freguesia;
Fomentar o alojamento local bem como a utilização do serviço de gestão de reservas via
internet, criado pela freguesia.
Fomentar a integração das comunidades estrangeiras que residem na região.
Para além destas grandes linhas estruturantes, teremos particular atenção aos seguintes aspetos:

Serviços Específicos da Autarquia:
Manutenção do regular funcionamento de todos os serviços da responsabilidade da
autarquia, procurando dar uma atenção especial à limpeza de ruas e espaços públicos,
recolha e reencaminhamento de resíduos sólidos urbanos;
Estudar a viabilidade do prolongamento da rede de águas à aldeia de Casal de Mourão;
Melhoria do sistema de bombagem do depósito de água da Gândara;
Assegurar o funcionamento do Posto de Correios na vila de Coja;
Fomentar o aumento de serviços disponibilizados pelo Balcão do Cidadão;

Parques e Jardins:
Beneficiações e manutenção de parques e jardins e outras áreas verdes;
Melhoria do acesso pedonal ao jardim do Vale, marginal ao rio Alva;
Inclusão do “quintal do Prado” no parque Verde do Prado;
Prolongamento do jardim do Sepulcro até à praia fluvial do Caneiro, caso venham a obter
êxito as negociações com os proprietários.

Turismo:
Estudar uma localização alternativa para o Miradouro de Coja.
Promover a melhoria do acesso ao caneiro das Rabaças, tendo em conta a sua
reabilitação e integração na rede de praias fluviais da freguesia.
Conclusão dos trabalhos de requalificação da Quinta do Urtigal, procurando ajustá-lo ao
crescendo de utilização do parque de autocaravanas e da sua praia fluvial;
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Porque turismo implica redobrados cuidados ambientais, sensibilizar a Câmara Municipal
para o indispensável cuidado na recolha seletiva de lixos, implementação de calendários
diferenciados na recolha em função das épocas do ano e maior rigor na higiene dos
recipientes;
Criação do roteiro turística da freguesia, com especial enfoque no turismo religioso na vila
de Coja e turismo de natureza abrangendo toda a região;
Promover a criação de percursos pedonais complementares aos trilhos de BTT;
Incrementar a marca “Portas do Açor” através de ações promocionais baseadas nos
recursos e potencialidades da Freguesia para o turismo, porventura, o único sector que
poderá contribuir decisivamente para a sustentabilidade da economia local.
Para isso, dentro das possibilidades da autarquia, serão promovidas ações publicitárias de
promoção da marca “Portas do Açor” utilizando a rádio, a página na internet da freguesia e as
redes sociais, para além do apoio a iniciativas do comércio, artesãos, grupos ou associações que
consolidem o trabalho que vem sendo feito de alguns anos a esta parte ao nível da animação de
verão, como a FAVA e o festival Musicas de Verão.
Porque é de vital importância, manteremos o empenho nos arranjos e embelezamento das Praias
Fluviais por forma a atrair mais e melhor turismo.
Também pela sua importância para a região, procuraremos articular com a Federação de
Campismo possíveis formas de colaboração no sentido de dinamizar o funcionamento do seu
parque de campismo na vila de Coja.

Rede viária:
Reparação do piso da rua do Adro, em Coja.
Ampliação da zona de asfalto junto à antiga escola da Esculca;
Reparação do piso da estrada do Aeródromo, junto ao Campo de Futebol da Carriça;
Beneficiação do acesso das Corgas à estrada do Pisão;
Beneficiação de arruamentos no Barril de Alva;
Análise das soluções de ampliação da zona de estacionamento automóvel na praia fluvial
do Caneiro.
Junto do Município insistiremos para:
Consolidação dos taludes na estrada da Esculca, em especial na zona do Vale do Carro,
bem como a urgente repavimentação e colocação de railes em várias zonas da via;
Execução da rede de águas pluviais e substituição do pavimento no Bairro Social de Coja.
Reparação do piso da estrada de acesso ao Salgueiral;
Reparação do piso da estrada de acesso às Medas;
Pavimentação do acesso à zona alta da Esculca;
Reposição da ponte da Baralha;
Execução de valetas em betão e criação de novas zonas de escoamento de águas na
estrada Coja / Pisão.
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Saneamento básico:
Continuando há anos por solucionar a inexistência de rede de esgotos em várias zonas da
vila de Coja, intensificaremos junto do Município a exigência para que a situação seja
resolvida antes do termo do mandato;
Sensibilizar a Câmara Municipal para a necessidade de eliminação das fossas no Barril de
Alva, canalizando todos os esgotos para a ETAR existente;
Exigir da Câmara Municipal e da empresa Aguas do Litoral Centro uma solução para os
frequentes episódios de entupimento do coletor junto à ponte da Ribeira.

Programa Jovem de Verão:
Organizar em parceria com o Município os habituais programas de férias de Verão para
uma ocupação proveitosa e saudável dos tempos livres das crianças e jovens da
Freguesia;
Promover a realização de campos de férias de escuteiros de várias regiões do país, em
parceria com o agrupamento de escuteiros local.

Animação da freguesia / captação de visitantes:
Calendarização de atividades no ano de forma atempada, possibilitando a sua divulgação
por um universo mais amplo de público-alvo;
Solicitar às coletividades da freguesia informação sobre a sua agenda de atividades
prevista para 2017 no sentido de ser criado um calendário na internet onde as pessoas se
“habituem” a recolher esta informação;
Protocolar com as associações a promoção de atividades culturais, recreativas e de
entretenimento.
Apoiar o projeto animAgosto com especial enfoque na FAVA e festival Musicas de Verão;
Protocolar com o comércio local a realização de dois dias semanais de animação na praça
Dr. Alberto Vale – quartas e sábados - durante o mês de Agosto.
Incentivar a realização das festas de aldeia em todas as localidades da freguesia, tendo
em vista preservar a tradição, com especial enfoque nas festas de São João e a feira do
Santos no Barril de Alva, bem como as feiras periódicas que ali se realizam.
Aprovado em reunião da junta de freguesia de 08 de Dezembro de 2016

O Presidente da Junta,

Luis Manuel Tavares de Moura

