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MENSAGEM DO EXECUTIVO
Caros Anhenses, 
É com alegria que nos dirigimos até vós nesta publicação que, ao longo dos
próximos anos vos será periodicamente enviada, dando nota dos
acontecimentos mais marcantes do quotidiano da Junta de Freguesia e, por
consequência, da nossa Vila. 
O período vivido desde a Tomada de Posse deste novo Executivo tem sido de
mudança a vários níveis, principalmente na forma de encarar o futuro e na
forma como esta Junta de Freguesia se relaciona com todos os interlocutores à
sua volta - começando por todas as forças ativas da nossa Vila e extendendo-
se até uma relação sólida e de confiança com a nossa Câmara Municipal. 
No entanto, convém salientar que o presente não é de todo um mar de
facilidades. A nossa Junta de Freguesia enfrenta graves constrangimentos
financeiros, decorrentes de um valor de dívida apurado a fornecedores e
outras entidades, aquando da Tomada de Posse de 22-10-2017, valores aos
quais se acresciam salários em atraso, bem como outros compromissos
assumidos e não cumpridos. Compromissos que este Executivo está a
cumprir.  
Estamos, dentro dos nossos esforços e daquilo que nos é possível, a contribuir
para uma limpeza da imagem da nossa Vila perante tantas entidades à nossa
volta - é essa, também, a nossa missão e o nosso objetivo ao longo deste
mandato. Mas o caminho faz-se olhando o futuro, por mais constrangimentos
que esta situação financeira nos possa causar.  
Neste Boletim perceberão que o investimento na nossa Vila, ao longo dos
últimos meses, tem sido avultado. Um investimento que, embora nem todo
seja visível aos olhos, contribui para garantirmos um futuro sólido e capaz de
nos abrir ainda mais oportunidades de crescimento. 
Vila Nova de Anha precisa do esforço e do contributo de todos. Todos somos
porta-vozes do melhor que a nossa Vila pode oferecer a quem aqui vive e
sente esta Terra como sua. Mas todos somos chamados a dar mais de cada um
de nós em prol da comunidade. Contamos com todos! 
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INVESTIMENTOS EM CURSO
O U T U B R O  2 0 1 7  -  S E T E M B R O  2 0 1 8

ARRUAMENTOS 
INTERVENCIONADOS
Rua de S. José 
Rua Benemérito João Sampaio 
Rua da Ola 
Rua do Tiro 
Rua do Extremo 
Travessa do Extremo 
Rua do Fontão 
Rua das Camboas 
Rua de S. João 
Beco do Martinho 
Rua da Bouça Nova

TIPOLOGIA DOS TRABALHOS

RUA DE S. JOSÉ, RUA BENEMÉRITO 
JOÃO SAMPAIO, BECO DO MARTINHO E RUA S. JOÃO

Saneamento Básico - 22 Habitações 

Pavimentação em Cubo - 2.165 m2 

Valor de Obra - 69.885,51€

RUA DA OLA, RUA DO TIRO, RUA DO EXTREMO 
E TRAVESSA DO EXTREMO

Saneamento Básico - 25 Habitações 

Remodelação Abastecimento de Água - 13 Habitações

Pavimentação em Cubo - 3.815 m2

Valor de Obra - 122.932,50€ 

ARRANJOS EXTERIORES DO CEMITÉRIO

Reparação e Pintura de Muros Exteriores

Pintura Exterior da Capela

Valor de Obra - 2.680,00€

ARRANJOS EXTERIORES RUA DO FONTÃO

Pavimentação em Cubo - 60 m2 

Valor de Obra - 1.660,00€

INVESTIMENTO 
TOTAL: 
198.744,71€



+ INVESTIMENTO
O trabalho deste Executivo e de todo o grupo que o suporta 
começou ainda antes da sua eleição. Exemplo claro dessa situação 
são as intervenções realizadas em locais como a Rua Benemérito 
João Sampaio, Rua de S. José, Rua das Camboas e Beco do 
Martinho - ampliação de rede de águas residuais/saneamento 
básico (22 habitações) e novas pavimentações a toda a largura, 
dotando estes locais de acrescida qualidade de vida e condições 
de acessibilidade, até aqui em estado degradado, em parceria 
com os SMSBVC. 
Esta intervenção foi alargada à Rua de S. João, desde a envolvente 
da sua Capela até à ligação com a Avenida 9 de Julho de 1985. 
 
Digna de destaque é toda a intervenção promovida no 
"Loteamento do Vitorino" (Rua da Ola e Rua do Tiro), assim como 
na Rua do Extremo e Travessa do Extremo. Toda esta zona, 
situada na fronteira com a UF de Mazarefes e Vila Fria foi 
contemplada com ampliação de rede de águas 
residuais/saneamento básico (25 habitações), assim como nova 
pavimentação a toda a largura. Paralelamente, foi reabilitada 
toda a rede de abastecimento de água (13 habitações), 
melhorando drasticamente os níveis de pressão de água nas 
habitações. 
 
O cemitério da Freguesia foi também alvo de beneficiação, ao 
nível da lavagem e pintura dos muros exteriores e do exterior da 
Capela, dando uma imagem mais cuidada a este espaço de culto.  
Também foram desenvolvidos pelos nossos Colaboradores 
trabalhos de construção de aros em falta para instalação de novas 
sepulturas. Novos investimentos prevêem a continuação do 
restauro da Capela e melhoramentos exteriores. 
 
Destacamos os arranjos realizados na Rua do Fontão (melhoria do 
escoamento de águas), assim como as intervenções realizadas na 
Praia do Rodanho. 
Este Executivo entendeu que os graves problemas verificados em 
anos anteriores não poderiam verificar-se na época balnear que 
agora terminou, fruto do estado degradado em que se 
encontravam os depósitos de águas residuais nos balneários de 
apoio à praia, originando a existência de esgotos a céu aberto. 
 
Assim, a Junta de Freguesia chegou a acordo com os proprietários 
dos terrenos envolventes aos Balneários para a celebração de um 
Protocolo de Colaboração que permitiu a instalação de uma fossa 
estanque que abarcasse todos os resíduos provenientes dos 
balneários, contribuindo para a melhoria das condições 
ambientais e asseio daquele espaço, tendo os balneários em 
pleno funcionamento e respeitando todas as condições de 
higiene. 



EQUIPAMENTOS DA 
JUNTA DE FREGUESIA

INVESTIMENTO 
TOTAL: 9.366,14€ 

Promoção de revisões completas e exaustivas ao estado do Minibus 
(relembrando a sua diária utilização no transporte escolar das 
crianças), assim como do Trator. 
Colocação, ao serviço da autarquia, da Viatura de 1ª Intervenção de 
Combate a Incêndios, após anos de ausência, estando operacional e 
tendo inclusive servido já o combate a pequenos focos de incêndio 
neste Verão.  

INVESTIMENTO EM 
EQUIPAMENTOS E FORMAÇÃO
A valorização dos nossos Colaboradores e das suas condições de 
trabalho tem, obviamente, que ser complementada com 
ferramentas e materiais de trabalho diário capazes de 
corresponder às exigências do trabalho nas nossas ruas. Assim, 
uma parte do equipamento operacional foi renovado, fruto do seu 
avançado estado de degradação. Também a nível técnico, o 
Colaborador da Junta de Freguesia tem sido alvo de formação ao 
nível dos sistemas de contabilidade autárquica, com 
acompanhamento mensal, nesta fase, para consolidação de 
conhecimentos.  

ESPAÇOS VERDES
A Junta de Freguesia tem realizado um esforço crescente no 
sentido de valorizar os espaços verdes ao longo da nossa Vila. Um 
trabalho que tem sido paulatinamente desenvolvido e que 
continuará a ser realizado ao longo dos próximos meses. 



INVESTIMENTO 
TOTAL: 
4.291,80€ 

INVESTIMENTO NAS 
ESCOLAS

Os edifícios escolares necessitavam de intervenções de 
manutenção urgentes, as quais foram realizadas ao longo do 
último ano letivo, em articulação com o pelouro da Educação 
da Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Associação de 
Pais do Jardim de Infância e Escola Primária. 
 
É vontade deste Executivo continuar a melhorar as condições 
de ensino e aprendizagem das crianças, dos seus professores e, 
em parceria com o Município e com a Associação de Pais, criar 
sinergias que permitam desenvolver ambos os edifícios e a sua 
envolvente, valorizando a nossa Freguesia.  

XXXIII ANIVERSÁRIO 
ELEVAÇÃO DE ANHA A VILA
A Junta de Freguesia promoveu, em 2018, a celebração do 
XXXIII Aniversário da Elevação de Anha a Vila, num programa 
de atividades que teve como ponto alto a Sessão Solene - que 
contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal 
Eng. José Maria Costa, e onde foram homenageadas 
Instituições e Personalidades da Freguesia, assim como o 
Grupo dos Trabalhadores Anhenses dos Caminhos de Ferro. 
Constaram também das celebrações exposições temáticas a 
cargo do artista Anhense Rego Meira e do papel cívico de 
intervenção do Jornal A Voz da Paróquia, assim como rastreios 
ligados à saúde, animação para as crianças, Eucaristia Solene 
comemorativa e de homenagem aos Anhenses já falecidos e 
um convívio para toda a população. 
 
Já em Agosto fomos representados, com grande chieira e 
orgulho na Romaria da Senhora da Agonia. As Bandas 
Filarmónicas, o Grupo de Danças e Cantares, o artista Augusto 
Canário, os artesãos na Feira de Artesanato, as Mordomas e o 
elevado número de Anhenses que responderam ao apelo para 
a participação no Cortejo - que este ano contou com a 
participação de mais de 50 Anhenses, em quadros alusivos ao 
campo e ao mar. As Sargaceiras d' Anha foram também 
convidadas para participar na Festa do Traje, numa 
representação tão genuína e característica como a vinda do 
mar pela cidade a caminho de Anha. A todos uma palavra de 
agradecimento pela forma exemplar como elevaram o nome 
de Vila Nova de Anha.  



REGULARIZAÇÃO DA 
SITUAÇÃO PROFISSIONAL
Conforme informação prestada em Assembleia de Freguesia, no 
passado dia 28 de junho de 2018, a Junta de Freguesia assinou 
contrato com os 5 trabalhadores da autarquia que estavam em 
situação precária, no âmbito do Programa de Regularização 
Extraordinária dos Vínculos Precários. 
Estes contratos foram assinados com os trabalhadores que, 
executando funções que são necessidade permanente de serviço, 
com subordinação hierárquica e a tempo completo, estavam sem 
vínculo adequado, sem que a relação laboral fosse titulada por um 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 
Assim, a Carmo, a Sandra, o Elfrido, o Miguel e o Fernando, que 
todos os dias se dedicam à nossa Vila, viram a sua situação 
profissional plenamente estabelecida.

CULTURA, DESPORTO 
E LAZER

Co-organização da Apresentação do Presépio Vivo da APPACDM 
de Viana do Castelo, no Centro Social Paroquial (Dez. 2017); 
Receção dos Grupos de Janeiras na Junta de Freguesia - Grupo de 
Danças e Cantares e Associação Desportiva (Jan. 2018); 
Organização do Corso e Baile de Carnaval (Fev. 2018); 
Receção do Compasso Pascal no Largo do Porteiro (Abr. 2018); 
Apoio à realização da Queima do Judas, numa organização da 
Comissão de Moradores (Abr. 2018); 
Co-organização do Recital de Piano "Programa Valorizar o 
Património", Igreja Matriz (Mai. 2018); 
Apoio às celebrações do Dia do Corpo de Deus, pela Paróquia 
(Mai. 2018); 
Organização da Prova do Triângulo - Vila Nova de Anha, Chafé e 
Castelo de Neiva (Jun. 2018);
Co-organização do Concerto Art Music Ensemble "Programa Sons 
do Caminho", Igreja Matriz (Jun. 2018); 
Apoio às comemorações do Dia da Criança, organizadas pela 
Associação de Pais do JI e Escola E.B.1 de V.N. de Anha (Jun. 2018); 
Apoio à "I Caminhada Domingo Saudável", organizada pela 
Associação de Caçadores (Jul. 2018); 
Apoio à realização das "Marchas Populares Séniores", atividade do 
Município, no Centro Social Paroquial (Jul. 2018); 
Organização do XXXIII Aniversário da Elevação de Anha a Vila (Jul. 
2018); 
Apoio às Festas de Vila Nova de Anha, organizadas pela Confraria 
de Santiago (Jul. 2018);
Participação na Romaria de Nossa Senhora da Agonia (Ago. 2018);
Organização das Comemorações do Dia Mundial do Idoso, em 
parceria com a Câmara Municipal e o Centro Social Paroquial (Out. 
2018).



SITUAÇÃO 
FINANCEIRA
D Í V I D A S  A  F O R N E C E D O R E S

Foram adjudicados um conjunto de procedimentos com vista ao 
apuramento do valor de dívida da Junta de Freguesia, contraídas até 
ao dia 22 de outubro de 2017, de forma a analisar o endividamento e 
outros compromissos, no momento em que este o novo Executivo 
tomou posse.  
Toda esta situação tem levado este Executivo a realizar uma gestão 
rigorosa dos dinheiros públicos da Junta de Freguesia, tendo em 
primeira instância a noção que a sua prioridade passa por assegurar o 
pagamento de salários, despesas fixas e encargos associados. 
Torna-se necessário que a população tenha conhecimento desta 
realidade para que, não obstante o esforço de obra que será realizado 
por esta Junta de Freguesia, se tenha também a noção do esforço que 
tem vindo a ser feito no sentido de melhorar a imagem da Freguesia 
perante uma grande quantidade de fornecedores em dívida. 
 
Exemplo de alguns processos finalizados após 22-10-2017: 
 
• Pagamentos respeitantes ao processo de dívida para com a entidade 
“Marinha Bernardino”, após acordo judicial celebrado aquando da 
entrada em funções deste executivo, em novembro de 2017, cessando 
assim um processo judicial em curso; 
 
• Pagamento integral dos valores respeitantes à dívida que esteve na 
origem do Processo de Penhora da Escola dos Centenários, à entidade 
Auto Brito e Agente de Execução, estando neste momento a proceder- 
se à extinção do processo judicial por pagamento integral; 
 
• Pagamento em curso, via liquidação pelo Fundo de Financiamento 
de Freguesias (FFF), de dívida informada pelo Sistema Nacional de 
Saúde (respeitante a 2014, 2015, 2016 e 2017), valor acima dos 4.000€ 
(e desconhecido até à data pelo atual executivo), revelado após o 
término do pagamento de valores penhorados anteriormente pelo 
FFF. 

Valor apurado de dívida: 
 

211.872,54€* 

*Valor de dívida da autarquia apurado a 
fornecedores e outras entidades (exemplo: 
Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações), 
aos quais se acresciam salários em atraso e 
despesas correntes por liquidar. 

No dia 26 de setembro de 2018, o Presidente da Junta de Freguesia, 
em representação da autarquia, prestou declarações no Núcleo de 
Investigação Criminal do Instituto da Segurança Social, por Processo de 
Inquérito instaurado no seguimento da falta de pagamento das 
cotizações dos colaboradores da Junta de Freguesia, no período entre 
o ano de 2014 e março de 2017, factos que remontam à anterior 
gestão da Freguesia. 
Encontra-se, neste momento, a Junta de Freguesia a encetar os 
maiores esforços no sentido de solucionar mais este problema.

S I T U A Ç Ã O  R E L A T I V A  À  S E G U R A N Ç A  S O C I A L




