MOVIMENTO INDEPENDENTE

O PORQUÊ DE UM NOVO RUMO

MOVIMENTO INDEPENDENTE
WWW.NOVORUMO-MINDE.BLOGSPOT.COM

EQUIPA

MANDATÁRIA
ELEITORAL

Carlos Correia

Hugo Afonso

Henrique Lobo

AGENTE COMERCIAL

EMPRESÁRIO

PROGRAMADOR

Pedro Micaelo

Ligia Carvalho

A. Alberto Achega

Pedro Costa

GESTOR OBRAS

PROFESSORA

EMPRESÁRIO

ESTUDANTE

Dora Vieira

Natálio Pereira

EMPRESÁRIA

EMPRESÁRIO

Paulo Jorge S.

Rita Diniz

PASTELEIRO

ASSISTENTE SOCIAL

Gonçalo Gameiro

Rui Capaz

David Vieira

Helder Moreira

GESTOR INFORMAÇÃO

EMPRESÁRIO

TECN. TECELAGEM

EMPRESÁRIO

Emilia Nogueira

Paulo Jorge R.

Gilberto Carvalho

J. Paulo Mengas

ANALISTA

AGENTE COMERCIAL

EMPRESÁRIO

ENGENHEIRO CIVIL

Gonçalo Achega
ADVOGADO

MOVIMENTO INDEPENDENTE

COVÃO DO COELHO

MINDE
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Por uma Freguesia mais unida e coesa
Por uma Freguesia mais progressista
Por uma Freguesia com mais qualidade de vida
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Temos algumas ideias, e muita vontade!
Vontade de mudar e ver a Freguesia de Minde no caminho
da modernidade, da Europa, do sec. XXI.
CARACTERIZAÇÃO E CENTROS URBANOS
GESTÃO E INFORMAÇÃO
Somos uma equipa e iremos continuar uma equipa.
Pretendemos alterar hábitos antigos e gerir a JFM
de forma participativa e transparente. Iremos criar
um site e um boletim informativo regular.

VIAS DE COMUNICAÇÃO
A Estrada de Fátima, que liga as 3 povoações da
Freguesia é fundamental no desenvolvimento
regional. Será sempre n/ preocupação que a sua
reabilitação seja um projecto prioritário para a CMA.

Nos últimos anos houve uma forte descaracterização
dos centro urbanos da freguesia. Se pretendermos
pensar em turismo e qualidade de vida é necessário
caracterizar e embelezar os centros das povoações.
É isso que iremos fazer com pequenas obras, e em
Minde introduzir placas de ruas em Minderico.
A renovação das instalações sanitárias da praça
central do Covão do Coelho será outra das obras.

PRAÇA ALBERTO GUEDES
Esta praça central de Minde ficou descaracterizada e
uma anarquia com as recentes obras. Pretendemos
dotá-la de um arranjo urbanístico de modo a torná-la
num local digno e agradável.

SANEAMENTO BÁSICO
Prioritário também será debatermo-nos para a
execução da rede de Esgotos no Covão Coelho e
Vale Alto. Uma medida urgente e de justiça social.

JARDIM DAS EIRAS
É nosso entendimento que no Largo das Eiras não se
deve construir qualquer edifício. Gostaríamos que no
local fosse construído um espaço misto de lazer e
funcionalidade. Imaginamos a implantação de um
Monumento ao Tecelão, uma àrea de jardim com um
parque infantil, e estacionamentos em seu redor. A
Capela de S. António será valorizada com um frontão.

RESTRUTURAÇÃO VIÁRIA URBANA
Pretendemos remodelar a circulação rodoviária em
Minde, eliminar prumos, pavimentar e sinalizar
algumas ruas do Covão do Coelho e Vale Alto.
Em Minde, as ruas da Chousa Nova e Maestro
José Silva merecem conclusão.
Pretendemos iniciar estudos para uma rotunda no
início da Av. JA de Carvalho no Alto dos Moinhos
com uma possível ligação à Zona Industrial.
Será ainda nossa intenção renovar a antiga estrada
de entrada em Minde.
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EDIFICAÇÕES DEVOLUTAS E EM RUÍNAS

PEDREIRA DO ALTO DOS MOINHOS

É pretenção do NOVO RUMO diminuir o número de
casas devolutas e em ruínas. Iremos criar programas
de apoio e sensibilização, bem como criar iniciativas
como o CAIAR MINDE com campanhas em que a
JFM oferecerá os materiais.

São duas crateras enormes. Queremos iniciar a sua
reconversão num espaço útil. A tarefa não é fácil,
mas tudo tem um princípio. Numa primeira fase será
feita a limpeza de detritos e reflorestação. No futuro
poder-se-á pensar num grande auditório ao ar livre,
parque de actividades, etc. Tem potencial.

VALORIZAÇÃO TURÍSTICA
A proximidade de Fátima e o bom enquadramento
paisagístico são factores a potenciar. Para tal é
necessário valorizar o património e idealizar roteiros
com base em locais estratégicos.

PNSAC E POLJE DE MINDE

COMÉRCIO LOCAL E MERCADO
O mercado semanal em Minde continua a ser um dos
melhores da região e gostariamos de potenciar ainda
mais as suas condições. Queremos projectar uma
cobertura de pé-direito alto para a àrea posterior.
Pensa-se num espaço coberto multi-facetado.

A popular "Mata de Minde" é uma das 18 RAMSAR
do país. Tem potencial para as mais diversas actividades relacionadas com eco-turismo. Necessita de
caminhos arranjados e embelezados e pontos de
interrese como a Nascente do Poio.
Queremos dinamizar e promover actividades.

ZONA INDUSTRIAL DE MINDE

MOINHOS DE VENTO DO C. COELHO

A inviável rentabilidade do investimento na ZIM levanos e pesar em alternativas. Queremos que esta zona
seja mais polivalente e que seja um prolongamento
de Minde e não uma àrea de barracões, Preconizamos uma reestruturação da dimensão dos lotes e a
organização em àreas como pequenas indústrias,
serviços, comércio grossista e a criação de um
pequeno polo tecnológico.

Implantados num local com uma vista espectacular,
este conjunto de 3 moinhos são a memória da n/
história. Pretendemos desenvolver esforços para a
sua reconstrução e projectar uma área envolvente.

CRUZEIRO E VIA SACRA
Um caminho pedestre
agradável e uma área
envolvente arranjada é
outro dos nossos projectos
que pretendemos conjugar
com o projecto da Igreja de
edificar em Minde uma Via
Sacra com inicio na igreja
e fim no Cruzeiro.
O percurso e localização
das cruzes está por defenir.

ÁREA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL
Iremos debatermo-nos para que no próximo PDM seja
considerado uma Área Logística e Industrial na zona
do Vale Alto e que benefície a indústria de transportes

ENERGIA EÓLICA
PARAPENTE E MIRADOURO DA COSTA
Por excelência é o local com a melhor vista da
Freguesia de Minde. A existência do parque de
merendas e pista de parapente, já são
contributos, mas queremos dignificar o
local com um miradouro agradável e
que se torne num ex-libris de Minde.

O impacto é na n/ Freguesia e entendemos ter direito
a dividendos. Pretendemos negociar com a CMA de
modo a obtermos uma percentagem dos lucros anuais
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Carranchanos,
Jordamos na chaveca por gambiar um cópio Ninhou !!

DESPORTO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recuperar o campo de ténis e zona envolvente é
uma medida que se impõe. Construir o ginásio do
Pavilhão Gimnodesportivo e uma sede para o VFCM
são outros objectivos, assim como obras de manutenção no polidesportivo do C. Coelho, campo de
futebol e pavilhão do Vale Alto.
Apoiar o VFCM como clube da Freguesia e fomentar
protocolos com o C. Coelho e Vale Alto.

CENTRO DE CONVÍVIO DO C. COELHO

Promover a constituição de um gabinete de assistência social que apoie as famílias, idosos e jovens será
um dos objectivos da Junta de Freguesia
Com o futuro desmantelamento das escolas no Covão
do Coelho, sugerimos que as instalações sejam destinadas a um centro de convívio para a 3ª idade e para
a juventude, com centro internet.

CASA CULTURAL E ETNOGRÁFICA

EDUCAÇÃO E ENSINO
Reservar terrenos para uma futura ampliação do
Centro Escolar de Minde será uma necessidade,
bem como a instalação de um instituto técnico.

INTERNET E NOVAS TECNOLOGIAS
Promover a banda larga e um net center na zona
central de Minde e outro no Covão do Coelho

MINDERICO
Apoio total ao projecto do divulgação do Minderico
e ao futuro Instituto de Investigação de Línguas.

O Rancho Folclórico do Covão
do Coelho já merece uma sede
e um local para o seu espólio
Pretende-se um edificio multifuncional para ensaios e espectáculos locais, e a ideia é que
funcione agregada à futura Casa
da Cultura de Minde.

CASA DA CULTURA
Resolver a situação das sedes do CAORG, da SMM
e da Casa do Povo é a solução que o NOVO RUMO
apresenta com a construção de uma grande Casa
da Cultura num imóvel no terreno da escola infantil,
cuja construção se anexará ao actual cine-teatro e
albergará ainda uma biblioteca e outros serviços.
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