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Investimento de 1,8 Milhões
de euros

INTERVENÇÃO EM
CURSO NA ESCOLA
DO MONTE DA OLA
Encontra-se

em

curso

a

intervenção

de

requalificação da Escola Básica e Secundária
do Monte da Ola, iniciada em maio, e que deverá
estar concluída até ao final do verão de 2021,
orçada em 1,8 milhões de euros.
No arranque do ano letivo 2020/2021, está
concluída a reabilitação do pavilhão central, onde
estão os serviços administrativos, a cantina e
refeitório, a administração e a biblioteca, e um
segundo pavilhão, destinado a atividades letivas,
que

inclui

balneários

agora
para

instalações
cidadãos

sanitárias

portadores

e
de

deficiência.
A empreitada está a proceder:
à requalificação da cantina/refeitório perante
as novas regras higieno-sanitárias;
ao tratamento da envolvente exterior do
pavilhão desportivo;
à requalificação da envolvente exterior dos
blocos de aulas e bloco polivalente, com
especial atenção à troca das coberturas em
fibrocimento;
à

remodelação

abastecimento

das
de

infraestruturas

água,

de

saneamento

eletricidade.

MELHORES

CONDIÇÕES

e
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Investimento de 300.000€

CENTRO CÍVICO EM
CONCURSO
PÚBLICO
O executivo da Câmara Municipal de Viana do
Castelo visitou a nossa freguesia, num momento
marcado pela assinatura de um protocolo para a
requalificação do Centro Cívico. A intervenção
está dividida em duas fases, uma sob a
responsabilidade da Junta de Freguesia e
uma

sob

a

alçada

de

concurso

público

promovido pela Câmara Municipal de Viana
do Castelo.
Assim, o Concurso Público da empreitada de
"Arranjo Urbanístico do Centro Cívico - Fase 2 Vila Nova de Anha", com um preço base de
247.030,87€ (ao que acresce IVA à taxa legal em
vigor) foi aberto pela Câmara Municipal, de forma
a fazer face a uma intervenção profunda ao nível
da renovação de infraestruturas e ao arranja
urbanístico de todo o Largo da Matriz, em
seguimento até à Sede da Junta de Freguesia.
À Junta de Freguesia cabe o novo arranjo
urbanístico da componente frontal da Capela do
Senhor

dos

Aflitos,

numa

melhoria

da

acessibilidade a este espaço, bem como uma
intervenção ao nível da fluidez da circulação
automóvel e pedonal, após protocolo a celebrar
com a Paróquia de Santiago de Anha e com a
Confraria do Senhor.
Este

é

um

programáticos

dos
para

grandes
2021,

cujo

objetivos
alcance

apenas será possível através do estreito
apoio do Município de Viana do Castelo. Uma
intervenção profunda a nível urbanístico e de
remodelação de infraestruturas há muito ansiado
pela nossa Vila.
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Alargamento

CONCLUSÃO DA
RUA NOVA
O dia 9 de julho, dia em que comemoramos o 35°
aniversário da Elevação de Anha à categoria de
Vila,

ficou

marcado

pela

assinatura

do

protocolo que permitiu, passados oito anos,
a efetivação do alargamento da Rua Nova, na
sua intercessão com a Rua de S. Tiago, numa
intervenção já aberta à circulação e em fase de
conclusão.

Pavimentações

EXTERIOR DOS
ARMAZÉNS
Com o apoio da Câmara Municipal e em
parceria com a Junta de Freguesia e ADCA,
foram concluídos os trabalhos de pavimentação
dos

acessos

aos

Armazéns

do

Complexo

Desportivo, sob a gestão da Junta de Freguesia,
dando assim maior dignidade a um espaço
utilizado diariamente pela autarquia e pelo nosso
Movimento Associativo.

BECO DO
MARTINHO
A

Junta

de

Freguesia

levou

a

cabo

os

trabalhos de conclusão da pavimentação do
Beco do Martinho, após trabalho de instalação
de

saneamento.

igualmente

o

A

intervenção

prolongamento

contemplou
da

nova

pavimentação até à Avenida do Cruzeiro, com
remodelação da rede de água existente e que
promove o abastecimento daquelas habitações.
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RUA BECO DA
TAPADA
A Junta de Freguesia procedeu à pavimentação
da Rua Beco da Tapada, numa intervenção
incluída na primeira fase da pavimentação da Rua
do Noval. Além dos trabalhos de pavimentação,
procedeu-se à criação e ordenamento dos
passeios, no seguimento do troço existente no
remanescente do arruamento.

Melhoramentos

TRAVESSA FONTE
DE GRADES
Com o apoio do Município de Viana do
Castelo, encontra-se beneficiada a Travessa
da

Fonte

de

Grades,

cujo

pavimento

foi

gravemente fustigado com as chuvas mais fortes
do passado Inverno. A beneficiação incluiu a
melhoria nas condições de drenagem de águas
pluviais

e

a

requalificação

do

pavimento

danificado.

Protocolos de Colaboração

AGRUPAMENTO DE
ESCUTEIROS
A Junta de Freguesia assinou um Protocolo de
Colaboração com o Agrupamento de Escuteiros
Nº 452 de S, Tiago de Vila Nova de Anha, no valor
de 7.500,00€.
Este valor visa apoiar financeiramente a
recente construção e apetrechamento da sua
nova sede, situada nas instalações do Centro
Social Paroquial de Vila Nova de Anha.
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REQUALIFICAÇÃO
NA CASA DO POVO
A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal,
representada pelo Vereador Arq. Luís Nobre,
assinaram um Protocolo com a direção da Casa
do Povo, com vista à remodelação das salas
anexas aos serviços administrativos desta
coletividade, uma necessidade identificada para
melhor

acondicionamento

Instituição,

uma

do

intervenção

espólio
em

curso

da
e

orçamentada e apoiada pela Junta de Freguesia
em 14.359,00€.

PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
A Junta de Freguesia assinou um Protocolo de
Colaboração com a Associação de Caçadores,
com vista à realização de trabalhos de
limpeza na bacia hidrográfica da Ribeira de
Anha - Fase I, cujo primeiro objetivo passa pela
realização de um levantamento topográfico de
toda a extensão desta zona. O planeamento deste
trabalho, realizado em colaboração com o Pelouro
do Ambiente da Câmara Municipal, na figura do
Vereador Ricardo Carvalhido, tem como meta a
realização a médio prazo de um projeto de
recuperação e valorização ambiental da Ribeira de
Anha.

MANUTENÇÕES
ESCOLARES
A Junta de Freguesia promoveu, ao longo do ano
de 2020, investimentos de cerca de 4.200,00€ em
manutenções e aquisições de consumíveis
para limpeza nos edifícios escolares. Outras áreas
de intervenção contemplam carpintaria, vidraria,
manutenção de espaços verdes e pichelaria.
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Remodelação da Rede de
Abastecimento de Águas

RUA DE S. TIAGO E
AV. DO PORTEIRO
Esta empreitada encontra-se em intervenção
na Rua de S. Tiago (Fase I) e na Avenida do
Porteiro, num investimento total previsto de
134.882,91€,
aprovadas

ao
pelo

abrigo

das

Programa

candidaturas

Operacional

de

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos
(PO SEUR), promovida pelas Águas do Alto Minho
e pela Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Esta empreitada vem resolver um dos problemas
prementes da nossa Vila ao nível do desgaste das
redes de abastecimento de águas, dotando estes
arruamentos de infraestruturas completamente
renovadas.
A Junta de Freguesia pretende, após a execução
dos

trabalhos

em

curso,

avançar

com

a

pavimentação da Rua de S. Tiago (fase I), numa
extensão entre a sede da Junta de Freguesia e a
interceção com a Rua de Sto. António.

Complexo Desportivo

CÂMARA APOIA
NOVA
ILUMINAÇÃO
A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal
visitaram o Complexo Desportivo e a ADCA, onde
foi instalada a nova iluminação, numa melhoria
apoiada pela Câmara Municipal. Neste arranque
da retoma desportiva na nossa Vila ao nível da
prática do futebol, a Junta de Freguesia tem
contribuído,

igualmente,

com

limpeza e asseio do recinto de jogo.

trabalhos

de
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Assembleia de Freguesia

ATRIBUIÇÃO DE
VOTOS DE LOUVOR
A Assembleia de Freguesia de 29 de junho
aprovou um voto de louvor apresentado pelos
eleitos do PS, destinado a todos os Colaboradores
da Junta de Freguesia, “cujo contributo se revelou
decisivo no combate à crise sanitária provocada
pela Covid-19". “Em Vila Nova de Anha impera o
dever

de

reconhecimento

público

aos

Colaboradores da Junta de Freguesia que, desde a
primeira

hora,

continuaram

com

o

normal

desempenho das suas funções, reforçadas pelas
necessidades e constrangimentos inerentes a
esta pandemia, mas permitindo que a dinâmica e
trabalhos do apoio prestado à nossa população
não sofresse desvios e fosse, pelo contrário,
reforçado.”

A

mesma

Assembleia

discutiu

e

aprovou por unanimidade um voto de louvor
apresentado pelo Executivo ao cidadão Anhense
Ricardo Rego, pela sua nomeação para o cargo de
Vereador na Câmara Municipal, nos pelouros da
Administração Patrimonial, Recursos Humanos e
Promoção da Saúde.

Promoção da Saúde

VACINAÇÃO CONTRA
A GRIPE SAZONAL
Devido à situação pandémica, a campanha de
vacinação contra a gripe sazonal foi este ano
realizada em todas as freguesias do nosso
Concelho. Assim, a Junta de Freguesia foi parceira
nesta iniciativa da Câmara Municipal e da ULSAM,
apoiando na vacinação de cerca de 363 pessoas
com

idade

igual

ou

superior

a

65

anos.

Felicitamos esta iniciativa, que além de inovadora,
permitiu um alívio do fluxo no acesso aos Centros
de Saúde e Unidades Hospitalares.
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Em 2021

REQUALIFICAÇÃO
INTERIOR DA
ESCOLA DOS
CENTENÁRIOS
Recuperação/requalificação interior do edifício
Escola

dos

Centenários,

orçamentada
intervenção

em

terá

numa intervenção

cerca

de

repercussões

35.000€.
ao

nível

A
dos

pavimentos, revestimento de paredes, instalação
elétrica e melhoria acústica e de isolamento do
edifício, colocando-o efetivamente à disposição da
freguesia com condições dignas e de eficiente
utilização.

REQUALIFICAÇÃO
DA AV. DO
CRUZEIRO
A Câmara Municipal aprovou a abertura de
concurso público para a “Reabilitação de Estradas
e Caminhos Municipais”, que irá abranger, em
Vila Nova de Anha, a reabilitação da Avenida
do Cruzeiro e da Rua de Sendim (...) e na EM
544, entre Darque e Anha, ou seja, o troço de
ligação entre o alto do Faro e a Estrada Nacional
13-3. Esta empreitada deverá ter início no
segundo trimestre do próximo ano.

ALARGAMENTO RUA
DA PADELA
A Junta de Freguesia pretende, em 2021, terminar
a execução do alargamento da Rua da Padela,
na sua aproximação ao Largo das Camboas.
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Área Social

APOIO AOS
VICENTINOS
A

Junta

de

Conferência

Freguesia
de

S.

deliberou

Vicente

de

apoiar
Paulo

a
em

200,00€ na compra de géneros alimentares a
serem distribuídos por agregados familiares mais
carenciados da nossa Freguesia, nesta quadra
natalícia.

Escola e Jardim de Infância

PRESENTES DE
NATAL
Num ano extremamente atípico para as nossas
crianças e suas famílias, a Junta de Freguesia e
a Associação de Pais do Jardim de Infância e
Escola Básica uniram esforços na oferta de um
presente a cada uma das 168 crianças que
compõe ambos os equipamentos escolares. Um
presente

que

pretende

assinalar

a

quadra

natalícia, mas também homenagear o esforço de
toda a comunidade escolar ao longo deste ano.

Melhor Acessibilidade

RUA CASA DA
FÁBRICA
Continuando a sua política de melhoria de
acessibilidades, a Junta de Freguesia avançou
recentemente

com

a

primeira

fase

do

alargamento na Rua da Casa da Fábrica, desta
feita na sua interceção com a Avenida 9 de julho
de 1985. Agradecemos a disponibilidade dos
particulares, na cedência de áreas ao domínio
público.
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XXXV Aniversário

ELEVAÇÃO DE ANHA
A VILA
Vila Nova de Anha celebrou a 9 de julho, o 35º
aniversário sobre a sua elevação a Vila. Uma
data que, por todos, deve ser encarada com
orgulho, responsabilidade e zelo.
Responsabilidade pelo contributo que cada um de
nós, nos mais variados quadrantes e movimentos
de cívicos e sociais, devemos colocar ao serviço
da nossa Vila e da sua divulgação além dos limites
do nosso território. Ao longo destes 35 anos,
vários são os momentos que marcam a história
de Vila Nova de Anha, na firme consciência que
várias são as páginas ainda por escrever. A Junta
de Freguesia tem desenvolvido e quer continuar a
fortalecer

um

trabalho

sólido

junto

da

comunidade, que permita a execução de projetos
potenciadores das características singulares que a
nossa Vila tem para oferecer a todos aqueles que
escolhem Anha como sua casa. No apoio à
cultura, ao desporto, à educação, ao ambiente, ao
movimento

associativo

e

ao

apoio

social,

características que tornam Vila Nova de Anha tão
rica em dinâmica e potencial de desenvolvimento.

Novo Lar de Idosos

MAIS PRÓXIMOS DA
REALIDADE
Desde cedo que a construção do novo Lar de
Idosos do Centro Social Paroquial se revelou
uma prioridade no capítulo social da Junta de
Freguesia. A priorização deste investimento pela
Câmara Municipal permitiu a angariação prevista
de um financiamento público, a beneficiar o
CSPVNA

nas

obras

de

conclusão

deste

equipamento tão necessário para o crescimento
sustentável da nossa Vila.
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