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Três Obras de Referência
Importantes e Inadiáveis
Obras de Saneamento no Centro da Cidade
A Avenida José Régio, a Rua 5 de Outubro e a Praça da República estão em
obras para substituição das redes públicas de abastecimento de água, saneamento e águas pluviais. São obras de uma
enorme importância, nomeadamente para
acabar com as sistemáticas inundações
nas casas da parte baixa da Cidade. A
rede existente tem cerca de cem anos e é
urgente a sua substituição.
A Câmara Municipal e a Indáqua – Vila
do Conde elaboraram um plano para diminuir o mais possível os inconvenientes
das obras: planeamento dos trabalhos por
fases, encerrando o trânsito por troços; garantir o funcionamento normal das redes

Rede com cerca de cem anos
Obras pretendem acabar com as sistemáticas
inundações nas casas da parte baixa da cidade

durante as obras; informação pormenorizada aos habitantes e comerciantes mais
diretamente afetados.

Estas obras significam um investimento de um
milhão e trezentos mil euros, tendo uma comparticipação de 80% de fundos comunitários.

Prolongamento da Rua da Cruz
A Presidente da Câmara, acompanhada
do Comendador Rodrigo Leite e pelo Presidente da Junta Sr. Agostinho Campos,
procedeu à abertura do prolongamento
da R. da Cruz ao Nó Rodoviário da A28
em Aveleda. Obra de 800 mil euros que
foi possível com ao esforço de muitos,
salientando-se a empresa Rodrigo Leite
Investimentos e Participação SA.
Aveleda conta agora com um acesso à
zona industrial potenciador de novas
empresas.

Renovação no Mosteiro de Santa Clara
O Mosteiro é propriedade do Estado Central. A sua degradação via-se ao longe.
Após um longo processo, a Câmara Municipal, em 2014, com recurso aos fundos
comunitários, conseguiu iniciar as obras de
renovação (recuperação da cobertura, arranjo das caixilharias e varandas e pintura
exterior) que significam um investimento
de 480 mil euros.
O Mosteiro, com a saída dos Padres Salesianos em 2006, que dirigiam o Centro
Educativo, entrou numa fase de degradação e de indefinição. Em 2008 acolheu
provisoriamente os Serviços do Tribunal,
enquanto decorriam obras no Palácio da
Justiça. Em 2013 a Câmara Municipal organizou a iniciativa “um abraço ao mosteiro” com objetivo de chamar a atenção
sobre o estado do mesmo e de mostrar a
importância que os vilacondenses lhe dão.
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Em Setembro de 2013, a Câmara com o
movimento “unidos ao mosteiro” promoveu uma jornada de limpeza do interior
do Mosteiro em que participaram mais
de 300 pessoas, sendo removidas 54 toneladas de lixo.

Ap ós as obras em curso é preciso
decidir o fim a dar ao Mosteiro,
para esse efeito a Presidente, Dr.ª
Elisa Ferraz está em contato com
o Governo para encontrar a melhor
solução.
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Alguns Momentos Significativos

Dia Mundial do Livro

Grupo DB Schenker

A Presidente da Câmara no Dia Mundial do Livro visitou os doentes no
Hospital, oferecendo livros. No mesmo dia deslocou-se à comunidade
cigana, dando livros às crianças.

A Presidente da Câmara esteve presente na Inauguração do novo centro
logístico do Grupo DB Schenker. Esta presença, quis mostrar o seu grande
objetivo de captar novas empresas, criando-se novos postos de trabalho.

Dia da Rendilheira

Visita à Comunidade Piscatória

Na Feira Nacional de Artesanato, várias gerações de rendilheiras, produzem
o ex-libris do artesanato vilacondense: as rendas de bilros. A Presidente da
Câmara já tinha antes promovida uma homenagem à artesã Maria da Guia,
símbolo maior das rendilheiras de Vila do Conde.

A Dr.ª Elisa Ferraz participou na recriação histórica da chegada “de uma
catraia” da pesca da sardinha ao Portinho das Caxinas.
A sua presença assídua junto da comunidade piscatória do Concelho,
demonstra a grande importância social e económica dete setor.

Importantes intervenções na rede escolar

Dragagem do Porto de Vila do Conde

A par das obras de requalificação e ampliação das Escolas de Touguinha,
Macieira, Malta, Caxinas e Frei João, realizadas no âmbito de uma bolsa de
mérito atribuída ao Município de Vila do Conde, pelo exemplar trabalho
desenvolvido na modernização da sua rede escolar, a Câmara Municipal
acaba de concluir uma importante intervenção na Escola de Azurara.

Estão a decorrer os trabalhos de dragagem do porto de Vila do Conde.
Uma obra de emergência há muito necessária. Esta empreitada inclui a
dragagem da barra, dos estaleiros e da sua rampa de acesso. A Câmara
Municipal está a desenvolver esforços no sentido de que o assoreamento
inclua também a zona da marina e passe a ser feita permanentemente.
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Hospitais do Senhor do Bonfim

Primeiro balanço
Na inauguração dos Hospitais do Senhor do Bonfim a
Presidente da Câmara coloca ao Primeiro-Ministro o problema
dos pescadores desaparecidos da embarcação “Mar Nosso”.

Novo Polo MADI – Ferreiró

Passou um ano desde que assumi a grande responsabilidade de ser Presidente da Câmara.
Um ano de muito trabalho e de muitas preocupações, em que me dediquei, com determinação, a servir o nosso Concelho. Um ano em que
tudo fiz para que a Câmara Municipal funcione
cada vez melhor e que cumpra, a tempo e horas, os seus compromissos com os funcionários,
Juntas de Freguesia, Associações/Instituições
e fornecedores. Um ano em que a autarquia
apoiou os mais necessitados e esteve próxima
dos que viveram situações dramáticas. Um ano
em que também continuamos a apoiar a educação, a cultura e o desporto.
Passado este tempo, o sentimento é de ter
cumprido o meu dever e assumido os compromissos que assumi com os Vilacondenses
em outubro de 2013.
Vamos continuar a nossa nobre tarefa, com trabalho e afinco, para termos um Concelho cada
vez com melhores condições de vida para todos.

Memorial aos Náufragos

Em tempo próximo, e através dos meios disponíveis, queremos também melhorar a comunicação da Câmara com os munícipes. É
nosso dever transmitir o que fazemos, onde
se investe o dinheiro, quais os problemas que
enfrentamos, as obras que realizamos e os
planos que desenvolvemos.
Nesse sentido, espero e agradeço que façam
chegar à Câmara Municipal as vossas propostas, críticas e sugestões, uma vez que o futuro
do nosso Concelho diz respeito a todos.
A terminar esta mensagem de um primeiro
balanço do mandato, endereço a todos os Vilacondenses os votos de um Bom Natal e que
o ano de 2015 nos traga mais felicidade, mais
esperança e mais prosperidade.

Dr.ª Elisa Ferraz
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE // WWW.CM-VILADOCONDE.PT // GERAL@CM-VILADOCONDE.PT // WWW.FACEBOOK.COM/CM.VILADOCONDE // TEL. 252 248 400

