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No final de 2018, a Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Anha 

dá nota, em revista, de alguns dos 

factos mais relevantes do 

trabalho desenvolvido ao longo 

deste ano em prol da nossa Vila. 

Possamos todos, em 2019, 

continuar a ser parte ativa ao 

serviço do desenvolvimento e 

enobrecimento da Freguesia. 

Feliz ano novo!

Filipe Silva 
Presidente da Junta de Freguesia



Obras/Intervenções

PAVIMENTAÇÕES

Rua de S. José 

Rua Benemérito João Sampaio 

Rua da Ola 

Rua do Tiro 

Rua do Extremo 

Travessa do Extremo 

Rua das Camboas 

Rua de S. João 

SANEAMENTO 
BÁSICO

Rua de S. José 

Rua Benemérito João Sampaio 

Rua da Ola 

Rua do Tiro 

Rua do Extremo 

Travessa do Extremo 

Rua das Camboas 

Beco do Martinho 

Total: 47 habitações

1.

2.



REFORÇO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO  DE 
ÁGUAS

Rua da Ola 

Rua do Tiro 

 

Total: 13 habitações 

CEMITÉRIO

Lavagem e pintura dos muros 

exteriores; 

Lavagem e pintura do exterior da 

Capela; 

Construção de aros para instalação 

de novas sepulturas; 

Requalificação de passeio na 

entrada Sul.

3.

4.



RUA DA BOUÇA NOVA

Construção de troço de muro de 

suporte,  após abatimento de via, 

com o apoio da Câmara Municipal 
de Viana do Castelo.

RUA DO FONTÃO

Trabalhos de pavimentação e 

remodelação de tubagem no 

domínio público, para melhoria no 

escoamento de águas.

5.

6.



CENTRO CÍVICO

Trabalhos de nivelamento e melhoria 

do pavimento do Centro Cívico de 

Vila Nova de Anha, após trabalhos de 

requalificação da Igreja Paroquial; 
Marcação do lugares no Parque de 

Estacionamento. 

Apoio da Câmara Municipal de Viana 

do Castelo.

ESPAÇOS VERDES

Trabalhos de requalificação de alguns 

espaços verdes da Vila, com especial 
destaque para a entrada Sul da 

Freguesia, no Lugar do Noval, com o 

apoio de voluntários e generosidade 

de famílias Anhenses.

7.

8.



PRAIA DO RODANHO

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, durante a época 

balnear.

LIMPEZA DE ESTALEIRO DA 
AUTARQUIA

A Junta de Freguesia, com o apoio da 

Câmara Municipal de Viana do 

Castelo, procedeu a trabalhos de 

limpeza no antigo estaleiro da 

autarquia, mitigando o mau aspeto 

que este local espelhava na zona 

contígua às escolas da Freguesia.

9.

10.



EXTENSÃO DE SAÚDE

Reabertura da Extensão de Saúde de 

Vila Nova de Anha, com a 

manutenção de dois períodos de 

funcionamento semanais, em 

constante articulação com a ULSAM.

PROVA DO TRIÂNGULO 

Organização, em parceiria com as 

Juntas de Freguesia de Chafé e 

Castelo de Neiva, de mais uma edição 

da Prova do Triângulo, em 2018 com 

partida e chegada a Castelo de Neiva, 

prova que contou com a participação 

de cerca de 100 atletas.

Saúde/Desporto

11.

12.



ENCONTRO DE CANTADORES 
AO DESAFIO

Abertura, em Vila Nova de Anha, do 

Encontro Nacional de Cantadores ao 

Desafio e Repentistas Portugueses e 

Brasileiros, com o apoio do Anhense 

Augusto Canário e Município de Viana 

do Castelo e participações de 

Portugal Continental, Madeira, Açores 

e Brasil.

ENCONTRO DE 
JANEIRAS

Receção, na sede da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Anha, dos 

Grupos de Janeiras da Associação 

Desportiva e Cultural de Anha e do 

Grupo de Danças e Cantares da Casa 

do Povo de Vila Nova de Anha.

Cultura/Tradições

13.

14.



XXXIII ANIVERSÁRIO DA 
ELEVAÇÃO DE ANHA A VILA

Programa alargado de 

comemorações, com destaque para a 

Sessão Solene Comemorativa e de 

Homenagem a Associações e 

Personalidades da Freguesia, com a 

presença do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Eng. José Maria Costa.

CORSO DE CARNAVAL

Desfile de Carnaval, pelas principais 

artérias da Freguesia, com a 

participação do movimento 

associativo, mascarados e foliões, 

comemorando a época carnavalesca 

da melhor forma.

15.

16.



APOIO À REALIZAÇÃO DA 
QUEIMA DO JUDAS

Apoio logístico prestado, numa 

organização da Comissão de 

Moradores do Lugar da Padela.

APOIO À REALIZAÇÃO DO 
MAGUSTO NO LUGAR DAS 
LAJES

Apoio logístico prestado, numa 

organização da Comissão de 

Moradores dos Lugares das Lajes, 

Noval e Estrada Nova.

17.

18.



CONCERTO LUÍS PIPA 
RECITAL PIANO

Concerto realizado no âmbito do 

Projeto "Valorizar o Património com 

Música", com o apoio da Câmara 

Municipal de Viana do Castelo.

CONCERTO ARTMUSIC 
ENSEMBLE

Concerto realizado no âmbito do 

Projeto "Os Sons do Caminho 

Português da Costa", com o apoio da 

Câmara Municipal de Viana do 

Castelo.

19.

20.



DIA MUNDIAL DO IDOSO

Evento organizado pela Junta de 

Freguesia e Centro Social Paroquial, 
com o apoio da Câmara Muncipal, e 

que contou com a participação de 

cerca de 250 idosos do concelho de 

Viana do Castelo e com um concerto 

surpresa do Anhense Augusto 

Canário.

MARCHAS POPULARES 
SÉNIORES

Evento organizado pela Junta de 

Freguesia e Centro Social Paroquial, 
com o apoio da Câmara Muncipal, e 

que contou com a participação de 

várias instituições de solidariedade 

social do concelho, com as valências 

de Lar e Centro de Dia, do Projeto 

Envelhecer com Qualidade, da Câmara 

Municipal.

Ação Social

21.

22.



FESTIVIDADES NA VILA

Apoio logistico da autarquia em toda 

a preparação e nos momentos das 

festividades organizadas pela 

Confraria de Santiago/Comissão de 

Festas, que contaram em 2018 com a 

presença dos Vereadores Dra. Maria 

José Guerreiro e Arq. Luís Nobre. 

APRESENTAÇÃO DE 
CUMPRIMENTOS ÀS 
AUTORIDADES

Acompanhamento do Executivo da 

Junta de Freguesia e Presidente da 

Assembleia de Freguesia à Comissão 

de Festas e Mordomia na 

Apresentação de Cumprimentos às 

autoridades civis e eclesiástias, em 

Viana do Castelo.

Festas de 

Vila Nova de Anha

23.

24.



CORTEJO HISTÓRICO E 
ETNOGRÁFICO

Organização da participação da 

Freguesia no Cortejo Histórico e 

Etnográfico da Romaria, este ano com 

a participação organizada de cerca de 

50 Anhenses, aos quais se 

acrescentou a participação do 

movimento associativo.

PARTICIPAÇÃO NA FESTA 
DO TRAJE

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.

Romaria 

Senhora da Agonia
25.

26.



INTERVENÇÕES NOS 
EDIFÍCIOS ESCOLARES

Intervenções realizadas nos edifícios 

escolares 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.

PARTICIPAÇÃO NA FESTA 
DE NATAL
A Junta de Freguesia, neste ano, 

associou-se à Associação de Pais do 

jardim de Infância e Escola Primária, 

oferecendo a cada criança neste 

Natal um conjunto/estojo criado em 

madeira e a partir de materiais 

recicláveis, com a inscrição e 

heráldica da nossa Vila.

Educação

27.

28.



COMPLEXO DE LAZER - 
PARQUE INFANTIL

Início da construção de Complexo de 

Lazer na Avenida do Cruzeiro, que 

contempla a instalação de um Parque 

Infantil, Área de Manutenção Física e 

Área de Merendas, no início de uma 

estratégia integrada de regeneração 

pensada para toda aquela área da 

nossa Vila.

Novos Projetos

29.



PROCESSO DE 
REGULARIZAÇÃO DOS 
VÍNCULOS PRECÁRIOS

A Junta de Freguesia assinou contrato 

com os cinco trabalhadores da 

autarquia que estavam em situação 

precária, no âmbito do Programa de 

Regularização Extraordinária dos 

Vínculos Precários.

NEGOCIAÇÕES PARA 
ASSINATURA DO ACEP

Iniciaram-se já no final de 2018 as 

negociações com a Junta de 

Freguesia no sentido da assinatura do 

ACEP, que trará aos seus 

Colaboradores melhores condições e 

confiança para o desempenho das 

suas funções.

Recursos Humanos
30.

31.



VIATURA DE 1ª 
INTERVENÇÃO

Colocação ao serviço da autarquia, 

em 2018, do Veículo de 1ª Intervenção 

e Combate a Incêndios, após anos de 

inatividade, estando ao serviço do 

quotidiano da Instituição. Promovidas 

também revisões completas aos 

restantes veículos.

AQUISIÇÃO DE NOVOS 
EQUIPAMENTOS

Parte do equipamento operacional foi 
renovado, fruto do seu avançado 

estado de degradação. Também a 

nível técnico, o Colaborador da Junta 

de Freguesia foi alvo de formação ao 

nível dos sistemas de contabilidade 

autárquica, com acompanhamento 

mensal, em 2018, para consolidação 

de conhecimentos.

Equipamentos

32.

33.



VILA NOVA DE ANHA 
ABRAÇOU A COMPOSTAGEM

Através de campanha dos Serviços 

Municipalizados de Saneamento 

Básico de Viana do Castelo foram 

distribuídos, em Vila Nova de Anha, 

cerca de 400 kits de compostagem 

doméstica às famílias da nossa Vila.

ESTUDO DE NOVAS 
FORMAS DE INTERVENÇÃO

O Município promoveu reunião com 

as Comissões de Baldios do concelho, 

reunião onde participaram também o 

Presidente da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Anha e a Direção da 

Associação de Caçadores, tendo em 

conta que o município está a 

acompanhar a possibilidade de 

criação de uma entidade de gestão 

florestal para a área próxima à costa.

Ambiente

34.

35.



REFORÇO DA REDE DE 
ECOPONTOS

Sinalização e colocação de novos 

Ecopontos ao longo da Freguesia, 

com substituição de todos aqueles 

que se encontravam danificados, com 

o apoio dos SMSBVC e da Resulima.

LIMPEZA DE VIAS E 
CAMINHOS

Embora cientes das dificuldades 

presentes, pela forte legislação 

proibitiva à utilização de herbicidas 

na limpeza de vias e caminhos, a 

Junta de Freguesia segue o seu 

esforço por garantir um Freguesia 

limpa e valorizada.

36.

37.



INAUGURAÇÃO DA IGREJA 
MATRIZ

Inauguração da requalificação da 

Igreja Matriz de Vila Nova de Anha, na 

presença do Presidente da CMVC, 

Eng. José Maria Costa e do Bispo da 

Diocese de Viana do Castelo, numa 

intervenção financiada, em parte, 

pelo Estado português e pelo 

Munícipio de Viana do Castelo.

APOIO LOGÍSTICO ÀS 
ATIVIDADES DA PARÓQUIA

Apoio logístico prestado pela 

autarquia, decorrente das atividades 

realizadas pela Paróquia de Vila Nova 

de Anha, com destaque para a 

realização da Procissão do Senhor aos 

Enfermos, com a reedição de tapetes 

floridos pelas artérias da Freguesia e 

organização conjunta da vivência da 

Semana Santa.

Paróquia

38.

39.



PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO 
INTER-ASSOCIAÇOES

Retomada a organização pela ADCA, 

foi realizada uma reunião para 

discussão de atividades a realizar 
pelas várias associações em 2019, 

tendo ficado nova reunião agendada 

para o primeiro semestre de 2019, 

organizada pela Junta de Freguesia.

PROXIMIDADE E 
COOPERAÇÃO

Numa política de cooperação, a Junta 

de Freguesia pretende assumir-se 

cada vez mais, como em 2018, um 

elemento potenciador e  de suporte à 

organização de eventos e inciativas 

por parte das Associações da nossa 

Vila, colocando os seus meios à 

disposição de todos.

Associativismo & 

Comunicação
40.

41.



MELHOR COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO 

Melhor comunicação e difusão da 

informação, com credibilidade e 

objetividade. Divulgação das 

atividades levadas a cabo por artesãos 

e outras personalidades da Freguesia.

INCENTIVO À FORMAÇÃO

A Junta de Freguesia, através dos seus 

meios e solicitação de espaços, 

colocou à disposição da população, 

várias formas e oportunidades de 

formação.

Ensino & 

Formação

42.

43.



AQUISIÇÃO E 
REORGANIZAÇÃO DE 
SOFTWARE DE GESTÃO 
AUTÁRQUICA

Atualização de todo o software de 

gestão autárquica, com ativação de 

todos os módulos de prestação de 

contas, para mais eficiente 

comunicação de informação com o 

Estado e demais entidades 

competentes.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 
DE AUDITORIA

Aquisição de um conjunto de serviços 

de verificação contabilistica para 

aferição de real panorama de dívida 

da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Anha para com os seus credores, a 22 

de outubro de 2017.

Contabilidade & 

Finanças
44.

45.



ESTABELECIMENTO DE 
PROTOCOLOS DE 
PAGAMENTO DE DÍVIDAS

A fim de se evitarem processos 

judiciais e demais encargos 

financeiros, a junta de Freguesia 

encetou um processo de criação de 

protocolos de pagamento faseado da 

dívida não deliberada.

REDUÇÃO DO PASSIVO 
NÃO DELIBERADO

Através de uma gestão 

autárquica criteriosa e 

rigorosa, este Executivo 

reduziu, ao longo de 2018, o 

valor da dívida apurada e 

não deliberada em cerca de 

45.000,00€.

46.

47.



REDUÇÃO DO NÚMERO DE 
CREDORES

Através da gestão do Executivo, foi 
possível reduzir em 9 o número de 

credores com dívida não deliberada 

pela Junta de Freguesia.

PROCESSO DE 
NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA 
JUNTO DA SEGURANÇA 
SOCIAL

A Junta de Freguesia tem encetado 

todos os esforços junto do Centro 

Distrital da Segurança Social, no 

sentido de proceder a um acordo de 

pagamento faseado da dívida da 

autarquia para com aquela entidade, 

contraída entre 2013 e 2017.

48.

49.



APRESENTAÇÃO DE 
NOVOS PROJETOS E 
METAS

Em 2018 o Executivo da Junta de 

Freguesia planeou e projetou 

novas metas a desenvolver e 

concretizar no novo ano, projetos 

esses que serão alvo de apresentação 

oficial no início de 2019.

50.

O novo ano que se avizinha apresenta-se para esta Junta de Freguesia 

como mais um ano de rigor, trabalho e consolidação da tesouraria, que 

permita à nossa Vila olhar o futuro com confiança e com ainda mais 

certezas quanto a uma aposta sustentável no desenvolvimento da nossa 

Freguesia. 

Esperamos, com o esforço e o empenho de todos, elevar ainda mais o 

nome e a credibilidade de Vila Nova de Anha na nossa região, sendo um 

foco de atração de mais valor e investimento. 

Para 2019...



Agradecimentos
Todos os Anhenses, 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Assembleia Municipal de Viana do Castelo 

Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anha 

Paróquia de Vila Nova de Anha 

Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha 

Casa do Povo de Vila Nova de Anha 

Agrupamento de Escuteiros nº452 Santiago d'Anha 

Agrupamento de Escolas do Monte da Ola 

Associação Desportiva e Cultural de Anha 

Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo de Vila Nova de Anha 

Filarmónica de Vila Nova de Anha 

Associação Musical de Vila Nova de Anha 

Associação de Caçadores de Vila Nova de Anha 

Associação de Pais do JI e Escola Primária de Vila Nova de Anha 

Associação de Pais da Escola E.B. 2,3|S Monta da Ola 

Confraria de Santiago, Confraria do Senhor e Confraria de S. João 

Viana Festas 

Augusto Canário & Amigos 

Estabelecimentos Comerciais de Vila Nova de Anha 

CLDS 3G Viana Sul 

Comissão Social Inter-Freguesias 

Junta de Freguesia de Chafé 

Junta de Freguesia de Castelo de Neiva 

Junta de Freguesia de S. Romão de Neiva 

Guarda Nacional Republicana 

Meios de Comunicação Social 

Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) 

Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo 

Fornecedores e demais prestadores de serviços da Junta de Freguesia 

Demais entidades e particulares colaborantes com a Junta de Freguesia


