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Criamos

SOLUÇÕES

O Presidente da Câmara Municipal, José Maria
Costa, marcou presença na inauguração da 1ª
fase das obras de requalificação do Campo de
Jogos José d' Alpuim Sobrinho, em Vila Nova de
Anha, e referiu que o objetivo é “colocar este
equipamento ao dispor dos jovens, para auxiliar
na sua formação”, apoiando a educação e a
prática desportiva, já que Viana do Castelo é um
município “amigo do desporto”.
 
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova
de Anha frisou esperar que esta requalificação
seja “a semente da atratividade de novas gerações
para este polo desportivo” e o “renascimento
deste espaço emblemático para a população”.
 
Com este novo protocolo é retomada a relação
entre a Junta de Freguesia e ADCA, com a Junta de
Freguesia a passar a ser detentora da totalidade
dos armazéns da Cave do Complexo Desportivo.
Em contrapartida, a ADCA beneficiou das
intervenções no seu Complexo Desportivo,
intervenções a cargo da Junta de Freguesia e que
permitem hoje ter este equipamento funcional e
ao serviço da comunidade. 
 
Este dia de festa contou ainda com a realização,
durante a manhã, de um jogo de Baseball da
equipa Raptors ADCA para a Liga Atlântica de
Baseball (vencida recentemente) e, durante a
tarde, de um jogo-convívio de Futebol entre atuais
e antigos atletas do clube, que estrearam assim o
novo Complexo.

INAUGURAÇÃO 1ª
FASE COMPLEXO
DESPORTIVO

Investimento de 80.000€
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O Ministro da Educação, Dr. Tiago Brandão
Rodrigues, marcou presença na assinatura do
acordo de colaboração que irá permitir obras de
cerca de 1,9 milhões de euros na Escola Básica e
Secundária de Monte da Ola, em Vila Nova de
Anha. Na cerimónia foi assinado o acordo entre o
Ministério da Educação e a Câmara Municipal, que
vai permitir a requalificação da escola sede do
mega-agrupamento do Monte da Ola, que conta
com 557 alunos distribuídos por turmas do 2.º e
3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário. 
 
Do investimento previsto, 1 milhão de euros será
comparticipado por fundos comunitários através
do FEDER, sendo o restante investimento
assumido pela Câmara Municipal e Junta de
Freguesia. José Maria Costa, assegurou que esta
empreitada de requalificação vem reforçar a
“excelência do trabalho promovido pelo
Agrupamento”.
 
A Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha louva a
aposta e o empenho que o Município de Viana do
Castelo revelou na escolha da Escola do Monte da
Ola como um eixo prioritário na nova vaga de
requalificação de edifícios escolares, não apenas
pela melhoria de qualidade que esta intervenção
trará ao ensino dos nossos jovens, bem como pela
necessidade urgente de uma forte requalificação
de toda a envolvente exterior da escola,
garantindo melhores acessos e maior segurança
aos alunos.

REQUALIF ICAÇÃO
DA ESCOLA DO
MONTE DA OLA

Investimento de 1,9 milhões
de euros
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Preparamos o

FUTURO

ABERTURA DO
COMPLEXO DE
RECREIO E  LAZER

Investimento de 49.500€

Intervenção permitiu a criação de melhores
condições para as crianças e jovens, com
especial foco na envolvente dos edifícios
escolares.
 
Entrou em funcionamento no passado mês de
março o Complexo de Recreio e de Lazer de Vila
Nova de Anha, uma empreitada assumida pela
Junta de Freguesia e que conta com o apoio da
Câmara Municipal de Viana do Castelo. 
 
O novo espaço está localizado junto à Escola de
Ensino Básico e Jardim de Infância de Vila Nova de
Anha e visa apoiar a atividade escolar, dando
também apoio ao desenvolvimento psicomotor
das nossas crianças.  
 
A Junta de Freguesia cumpre, assim, uma das suas
prioridades ao serviço das famílias da nossa Vila,
agradecendo a colaboração imprescindível do
Vereador das Freguesias, Arq. Luís Nobre, para a
concretização deste objectivo.
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A convite da AJD (Associação Juvenil de Deão), Vila
Nova de Anha recebeu entre 26 e 29 de julho, um
grupo de 19 jovens de mais de 12 nacionalidades
de todo o mundo, para um Campo de Trabalho
Internacional que teve como tema "Os Caminhos
de Santiago, como Património Cultural e
Espiritual". Nestes dias de trabalho foram
realizadas tarefas de limpeza do Caminho,
construção de bancos em pedra para descanso
dos Peregrinos, assim como a pintura do interior
do Lavadouro do Lugar dos Penedos, numa alusão
ao céu estrelado no Caminho até Santiago de
Compostela.
 
Obrigado pelo convite à Associação Juvenil de
Deão e à Câmara Municipal de Viana  do Castelo,
assim como à Associação de Caçadores de Vila
Nova de Anha por todo o apoio prestado.
 
Incorporado nas comemorações do XXXIV
Aniversário da Elevação de Anha a Vila, a Junta de
Freguesia estabeleceu uma parceria com a
Associação dos Amigos do Caminho de Santiago
de Viana do Castelo para a instalação de um Posto
de Acolhimento ao Peregrino no centro da nossa
Vila. A iniciativa, que decorreu durante a semana
das Festas em honra de S. Tiago, Sto. António e S.
José, contou com vários voluntários e estendeu-se
mesmo ao longo do mês de agosto, dando um
sorriso e informações úteis  a todos quantos
passaram por Vila Nova de Anha. Um
agradecimento especial a todos os voluntários,
bem como à AACS de Viana do Castelo.

A V ILA  E  OS
CAMINHOS DE
SANTIAGO

Valorização do Território
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ROMARIA  DA
SENHORA DA
AGONIA

Vila Nova de Anha participou na Romaria da
Senhora da Agonia, contribuindo para o colorido
e a alegria de vários dos momentos altos da
Romaria das Romarias. Um bem haja a todas as
participantes no Desfile de Mordomia, ao Grupo
de Sargaceiras e a todos que, em outros quadros,
participaram no Cortejo Histórico e Etnográfico,
assim como às nossas Bandas Filarmónicas, ao
Grupo de Danças e Cantares e ao artista Augusto
Canário, que contribuiram para elevar o nome de
Vila Nova de Anha ao longo destes dias de festa.

FESTAS DA
NOSSA V ILA

A Junta de Freguesia congratula a Comissão de
Festas pelo sucesso que as Festas em honra de S.
Tiago, Sto. António e S. José atingiram, assim
como pela montra de brio, chieira e tradições com
que, mais um ano, foram brindados todos os
nossos habitantes, assim como todos aqueles que
nos visitaram.
 
Vila Nova de Anha saiu fortalecida após a união e
coesão gerada em torno deste momento
celebrativo que une o profano e o religioso ao
redor das nossas Gentes. No seu trabalho diário
de colaboração com a Confraria de Santiago e
Comissão, cumpre-nos agradecer a todos que de
forma direta ou indireta colaboraram com esta
Autarquia para o sucesso do apoio prestado,
nomeadamente aos Colaboradores da Junta de
Freguesia e à Câmara Municipal de Viana do
Castelo.



Melhoramos

ACESSOS
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A Junta de Freguesia encontra-se em fase de
requalificação da Rua do Noval, na primeira fase
desta intervenção que contempla a sua ligação à
Rua das Lages.
 
Esta obra pressupõe uma melhoria nas
acessibilidades a um dos acessos estruturais da
zona nascente da nossa Vila, já que este
arruamento permite uma rápida ligação da
Estrada Nacional 13 à Avenida 9 de julho de 1985.
 
A intervenção tem como prioridade a
repavimentação, assim como a mitigação de
problemas relacionados com o escoamento e o
correto encaminhamento de águas pluviais. Assim,
foi a rede de águas pluviais substituída  e
reforçada em parte deste arruamento, que foi
também alvo de um alargamento, fruto da
celebração de um protocolo de colaboração com
os particulares. Alguns ramais de saneamento que
apresentavam sinais de anomalia foram
igualmente beneficiados, potenciando resultados
mais positivos, além dos já evidenciados.
 
*Investimento total projectado.

REQUALIF ICAÇÃO
RUA DO NOVAL
PRIMEIRA FASE

Investimento de 82.000€*



RUA DA PADELA

A Junta de Freguesia avançou com o seguimento
da obra de alargamento na Rua da Padela,
cumprindo com um protocolo firmado para o
recuo de muro de vedação e garagem, aspetos
essenciais à concretização da obra em causa.
Seguir-se-ão, em 2020, novas intervenções com
vista à sua concretização efectiva.
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PROTOCOLO
ASSOCIAÇÃO DE
CAÇADORES

A Junta de Freguesia e a Associação de Caçadores
celebraram um protocolo de colaboração para
este ano de 2019 que visa a cooperação em
trabalhos de limpeza e desmatação de acessos e
caminhos públicos na área do Rodanho, Corgas e
Argaçosa, através da disponibilização de recursos
humanos e mecanizados da autarquia e do
trabalho voluntário dos membros desta
Associação.

PROVA DO
TRIÂNGULO

Realizou-se em junho mais uma edição da Prova
do Triângulo, este ano com partida e chegada a
Vila Nova de Anha. A iniciativa, conjunta com as
Juntas de Freguesia de Chafé e Castelo de Neiva,
ADCA, GRECANE e ACC, contou mais uma vez com
o apoio e colaboração do Agrupamento de
Escuteiros nº452 de Vila Nova de Anha, trazendo
animação e colorido a uma manhã desportiva na
nossa Vila.



Melhoramos o

AMBIENTE
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A Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha
associou-se à iniciativa da Câmara Municipal de
Viana do Castelo com vista à preservação da nossa
Floresta e dos nossos monumentos naturais,
nomeadamente o Monumento Natural da Ribeira
de Anha. Esta área foi recentemente beneficiada
com um investimento de mais 60.000€ em
candidatura do Município ao POSEUR, que irá
contribuir para a preservação e ordenamento da
floresta local, num projeto a desenvolver no biénio
2020-2021.
 
Na tarde do dia 24 de novembro associaram-se a
esta iniciativa a Associação de Caçadores de Vila
Nova de Anha, parceira permanente nestas
causas, assim como o Agrupamento de Escuteiros
452 de Vila Nova de Anha, que na sua ação cívica e
ambiental contribuiram uma vez mais para o
sucesso destas iniciativas. Participou igualmente o
Agrupamento de Escuteiros de Darque.
 
Foram arrancadas centenas de acácias e
plantados mais de 300 pinheiros bravos. Vila Nova
de Anha e o ambiente agradecem!
 

DIA  NACIONAL DA
FLORESTA
AUTÓCTONE

Valorização Ambiental



PARCERIA  ETAP

A  autarquia recebeu durante cerca de um mês e
meio o estágio curricular de uma finalista do
curso de fotografia da ETAP. Além do
acompanhamento das atividades da Junta de
Freguesia, foi possível desenvolver e finalizar uma
atualização completa em alguns dos cadastros
relevantes no quotidiano da nossa Vila, revelando
um aproveitamento bastante positivo. Obrigado
Mariana!

MARCHAS
POPULARES

Pelo segundo ano consecutivo, Vila Nova de Anha
recebeu o Encontro de Marchas Populares,
organizado pelo Centro Social Paroquial e pela
Câmara Municipal. Este ano com a participação de
cerca de 150 idosos do nosso Concelho, a Junta
de Freguesia associou-se mais uma vez a este
evento, oferecendo o lanche aos participantes
que desfilaram pelo Salão de Festas da
Instituição.
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UM ROSTO,  UM
SORRISO

A Junta de Freguesia lançou, no Dia da Mulher,
uma iniciativa que visa colocar a população sénior
de Vila Nova de Anha a sorrir, através da criação
de retratos que marquem a identidade das
nossas Gentes, com recurso a fotógrafo
profissional. O retrato é oferecido pela Junta de
Freguesia. Os utentes do Centro Social Paroquial
deram o pontapé de saída nesta iniciativa, e você?
Inscreva-se na Junta de Freguesia.
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O final do mês de setembro trouxe consigo o
reavivar de tradições e o convívio ao redor da
paixão pelos clássicos. A noite de Sábado deu
lugar  à desfolhada, onde a música e a animação
foram o centro das atenções, ao passo que a
manhã de domingo reuniu os amantes de motas e
carros antigos para mais um passeio e convívio.
 
Um agradecimento à Casa do Povo de Vila Nova
de Anha por esta organização conjunta, assim
como ao Grupo de Danças e Cantares da Casa do
Povo, à Escola de Concertinas da  ADC Anha, a
todos quantos colaboraram na organização da
exposição de carros e motas antigas, assim como
aos colaboradores da Junta de Freguesia pelo
apoio logístico prestado.

DESFOLHADA

Valorização Cultural

APOIO CULTURAL

Comissão Organizadora da Queima do Judas;
Comissão de Moradores do Lugar das Lages;
Agrupamento CNE 452;
Associação Desportiva e Cultural de Anha;
Associação Musical de Vila Nova de Anha;
Filarmónica de Vila Nova de Anha;
Confraria do Santíssimo Sacramento;
Confraria de Santiago;
Associação de Pais do JI e Escola Primária;
Agrupamento de Escolas do Monte da Ola.
Associação de Pais da Escola do Monte da Ola.

A Junta de Freguesia prestou, ao longo do ano, o
apoio às atividades das Associações e Comissões
de Moradores da nossa Vila, nomeadamente
através da cedência de transportes, apoio
logístico à montagem e desmontagem de palcos e
outros materiais, assim como na atribuição de
subsídios para aquisição/aluguer de
equipamentos. Exemplos desses apoios são:

Prestamos

APOIO



M O N T E  D A

O L A

2 0 2 0

A JUNTA DE FREGUESIA  DESE JA-LHE

FESTAS FELIZES
f r e g u e s i a . v . n . a n h a

f r e g u e s i a _ v i l a n o v a d e a n h a

j f - v i l a n o v a d e a n h a . c o m


