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MELHORES

ACESSOS

No dia em que se comemorou o 36º aniversário
da elevação de Vila Nova de Anha à categoria
de vila, foi inaugurada a empreitada de
requalificação do Centro Cívico da freguesia. A
obra, que ascendeu a cerca de 300 mil euros,
aconteceu em duas fases e contou com o apoio
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, dando
resposta a um anseio antigo da população
local.

A empreitada iniciou com a primeira fase da
requalificação do Centro Cívico da freguesia
(Largo da Matriz) e continuou com uma segunda
fase da intervenção que incluiu a realização de
correções/cedências ao traçado do arruamento,
procedendo-se ao realinhamento do muro que
acolhe a Capela do Senhor dos Aflitos e
permitindo obter um passeio, na totalidade da
extensão da área de intervenção e garantindo
um perfil homogéneo para a circulação
automóvel.

Esta operação implicou ainda o acerto do portão
de entrada da capela, bem como a sua
acessibilidade. Aproveitando a necessidade e a
oportunidade do realinhamento do muro da
capela, foi criada uma rampa que lhe garante
acessibilidade universal.

CONCLUÍDA A
REQUALIF ICAÇÃO
DO CENTRO C ÍV ICO 

Espaço Público



REQUALIF ICADA A
ÁREA
ADMINISTRATIVA DA
CASA DO POVO

Arte e Cultura
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O Executivo Municipal e a Junta de Freguesia de
Vila Nova de Anha marcaram presença na
inauguração da requalificação da área
administrativa da Casa do Povo de Vila Nova
de Anha, no passado mês de julho, numa
intervenção que contemplou trabalhos de
demolição e reconstrução de uma sala de
trabalho, com especial foco na criação de espaço
para arrumação e acondicionamento do
espólio da instituição, bem como dos trajes e
instrumentos do seu grupo folclórico. Esta
intervenção teve como base o protocolo
assinado entre a Junta de Freguesia e a direção da
Casa do Povo, com vista à remodelação das
salas anexas aos serviços administrativos
desta coletividade, orçamentada e apoiada pela
Junta de Freguesia em 14.359,00€. 

MELHORES

CONDIÇÕES
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REQUALIF ICAÇÃO
DA ESCOLA DO
MONTE DA OLA

Educação

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues,
inaugurou no passado mês de setembro a
requalificação da Escola Básica e Secundária
Monte da Ola, intervenção que ascendeu a 1,8
milhões de euros. A intervenção procedeu à
requalificação da cantina; ao tratamento da
envolvente exterior ao 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 das
infraestruturas de abastecimento de água,
saneamento e eletricidade. 

Após a assinatura da consignação da empreitada
de finalização do novo Lar de Idosos (ERPI) do
Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha,
intervenção financiada em 85% ao abrigo dos
Fundos Comunitários (num investimento inicial
previsto de 729.514,50€), a Câmara Municipal
deliberou apoiar o Centro Social Paroquial
em 125.000,00€ (suportando assim a
componente própria deste avultado
investimento), numa intervenção atualmente em
curso. Este cenário irá permitir a tão ansiada
finalização desta prioridade social e, relembre-se,
irá permitir ao Centro Social Paroquial
praticamente duplicar o número de camas
disponíveis em regime residencial.
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NOVO LAR  DO
CENTRO SOCIAL

Coesão Social
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RUA DE S.  T IAGO
FASE I

AVENIDA DO
PORTEIRO

Rede Viária

Após a realização dos trabalhos de substituição
da rede de abastecimento de água, a cargo da
empresa Águas do Alto Minho, foi realizada uma
parceria com vista à sua pavimentação em piso
betuminoso a toda a largura, nos seus 850
metros de extensão. Esta pavimentação
representou um investimento de cerca de
26.000,00€, suportado pela Junta de Freguesia.

JUNTA DE FREGUESIA  |

Foi requalificada e pavimentada a Travessa
da Junqueira. Uma reivindicação com já largos
anos e que, fruto das pressões desta Junta de
Freguesia, se tornou possível graças às sinergias
alcançadas com as diversas entidades presentes
na intervenção da construção dos novos acessos
ao Porto Comercial de Viana do Castelo.

TRAVESSA  DA
JUNQUEIRA

No âmbito da mesma empreitada de
substituição da rede de abastecimento de
água, que beneficiou igualmente a primeira fase
da Rua de S. Tiago, foi realizado um
investimento de cerca de 55.000,00€ - a cargo
da Junta de Freguesia -, dotando esta artéria de
uma nova pavimentação em cubo granítico,
devolvendo as condições de acessibilidade e
centralidade da Rua de S. Tiago na nossa Vila.
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A Junta de Freguesia tem em curso a empreitada
de construção do Beco da Barrosa, uma nova
artéria aprovada em Assembleia de Freguesia,
após cedências de terrenos efetuadas por um
conjunto de particulares com vista à construção
futura de um conjunto de moradias.
Assim, a Junta de Freguesia encontra-se a
beneficiar esta área com um arranjo urbanístico
que responde às necessidades atuais da
legislação em vigor, assim como a beneficiação
desta via com as infraestruturas
abastecimento de água e de drenagem de
águas residuais..

BECO DA BARROSA

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou
recentemente a instalação de iluminação
pública na Travessa da Fonte de Grades,
melhorando a segurança dos moradores no
acesso às suas propriedades. Uma necessidade
que finalmente vemos resolvida e reivindicada
pela Junta de Freguesia, assim como pelo seus
moradores.

RUA DA FONTE DE
GRADES
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RUA DA CASA DA
FÁBRICA

A Rua da Casa da Fábrica tem sido, ao longo do
ano de 2021, alvo de diferentes fases de
alargamento, nomeadamente na área
envolvente à Drogaria Central e sua ligação à Rua
Nova. Os trabalhos, que a Junta de Freguesia
prevê dar continuidade em 2022, têm como
objetivo a criação de uma alternativa sólida e
segura à circulação automóvel, que alivie a
afluência ao Centro Cívico da nossa Vila.



Após sinalização por parte da Junta de Freguesia e
da solicitação de apoio à Câmara Municipal de
Viana do Castelo, foram corrigidas as
irregularidades presentes no pavimento na
Rua do Pinheiro Manso, Rua da Serra Alta e
Rua da Serra da Quinta, resultantes das
diversas raízes que se encontravam presentes
nestes locais, devolvendo maior segurança à
circulação automóvel.

RUA DO PINHEIRO
MANSO
RUA DA SERRA
ALTA
RUA DA SERRA DA
QUINTA

Beneficiações e Reparações
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A Câmara Municipal de Viana do Castelo
procedeu, este Verão, à substituição de todo o
passadiço central na Praia do Rodanho, uma
das necessidades prementes identificadas pela
Junta de Freguesia na valorização daquele espaço
balnear. A Junta de Freguesia assumiu, mais um
ano, a limpeza e o asseio do espaço
envolvente durante a vigência da época
balnear, esperando que a aprovação do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira, de cariz nacional,
traga consigo hipóteses de melhoria substancial
deste espaço.

REQUALIF ICAÇÃO
DO PASSADIÇO

Praia do Rodanho
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NOVOS  ÓRGÃOS
AUTÁRQUICOS

Eleições Autárquicas

Realizou-se no passado dia 17 de outubro de
2021 a Sessão de Tomada de Posse dos novos
órgãos autárquicos da Freguesia para o
quadriénio 2021-2025, fruto do resultado das
eleições autárquicas do passado dia 26 de
setembro. As propostas apresentadas para o
novo Executivo, liderado por Filipe Silva, assim
como para a constituição da Mesa da Assembleia,
liderada por Jorge Meira Santos, foram aprovadas
por unanimidade, legitimando assim a formação
do órgão executivo e deliberativo da Freguesia.

Junta de Freguesia:
- José Filipe Correia da Silva (PS): Presidente;
- José Joaquim Pereira da Silva (PS): Tesoureiro;
- Sandra Isabel Barros Viana (PS): Secretária.

Assembleia de Freguesia:
- Jorge Manuel Meira dos Santos (PS): Presidente
da Assembleia de Freguesia;
- Horácio José Correia Barbosa Soares (PS): 1.º
Secretário da Assembleia de Freguesia;
- Isabel Caldas da Costa (PS): 2.º Secretária da
Assembleia de Freguesia;

José Manuel Rodrigues Fontainhas (PSD/CDS-PP):
Vogal da Assembleia de Freguesia;
Ernesto Sá Correia (PS): Vogal da Assembleia de
Freguesia;
Joana Oliveira lima (PS): Vogal da Assembleia de
Freguesia;
Fernando Augusto de Sá Rego (PS): Vogal da
Assembleia de Freguesia;
Márcia Martins Pereira (PS): Vogal da Assembleia
de Freguesia;
Elisabete de Sousa Correia (PS): Vogal da
Assembleia de Freguesia.
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MANUEL AUGUSTO
NEIVA DE SÁ

Sessão de Homenagem

A Escola do Monte da Ola recebeu a Sessão de
Homenagem ao Prof. Sá Lima, levada a cabo
pela Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia
de Vila Nova de Anha. 

Manuel Augusto Neiva de Sá teve uma
intervenção absolutamente transversal na
presença e no crescimento da nossa comunidade.
Uma homenagem que Vila Nova de Anha tem
como justa, necessária e merecida, num ambiente
que se quis simples e sereno, mas que
demonstrasse inequivocamente o carinho
que esta Vila tem e terá sempre para com
este seu ilustre cidadão.

Nas palavras do Presidente da Junta de Freguesia,
Filipe Silva, esta foi uma homenagem que, desde a
sua génese, envolveu os mais diversos
quadrantes do espectro político na Vila. 

A Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anha e
os seus membros foram céleres em reunir e
definir algumas das variáveis que num futuro
próximo nortearão mais algumas homenagens ao
saudoso Prof. Sá Lima, nomeadamente a
atribuição de uma toponímia e o lançamento de
um livro dedicado ao homenageado.

A Junta de Freguesia agradece a presença da
família do homenageado, que muita honra a
comunidade Anhense, bem como da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, demais membros
da Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anha,
todo o movimento associativo presente, bem
como todos os Anhenses que marcaram presença
nesta cerimónia emotiva, espontânea e sincera.
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AUGUSTO CANÁRIO

1º Festival

A Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha e o
Augusto Canário uniram-se, em 2021, na primeira
edição do Festival Augusto Canário, uma
iniciativa que se quer anual e que marca o
aniversário deste artista Anhense. Este concerto
online, realizado em plena pandemia, foi de
acesso livre e teve um objetivo solidário - o
apoio, este ano, ao Banco Alimentar de Viana do
Castelo.

MEMÓRIAS  DE UM
POVO

Museu do Traje

O Museu do Traje acolhe, até 31 de dezembro, a
exposição “Memórias de um Povo: o traje popular
Vianense, 1925-1960”, uma iniciativa da autarquia,
em parceria com a VianaFestas.

Vila Nova de Anha contribuiu com a recolha
em imagem e vídeo de três testemunhos tão
ilustrativos sobre o traje, os usos e tradições
daquela época. Testemunhos que nos enchem de
orgulho e chieira em Ser de Anha.

Obrigado à D. Teresa Sampaio, à D. Celeste
Carvalho e à D. Teresa Cruz pelos fantásticos
momentos com os quais nos brindaram.

A exposição procura dar a conhecer o uso dos
vários tipos de trajes populares deste concelho,
entre 1925 e a década de 1950, um intervalo de
tempo que permite ainda ser possível a recolha
de testemunhos de vianenses que viveram na
primeira pessoa esses tempos.
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TRADIÇÃO E
MOTAS ANTIGAS
NA CASA DO POVO

Exposição e Desfolhada

A Junta de Freguesia apoiou, à semelhança das
edições anteriores, a realização da Desfolhada e
Exposição/Passeio de Motas e Carros Antigos,
organizada pela Casa do Povo de Vila Nova de
Anha.

Este evento assume, cada vez mais, uma
importância cultural que urge manter na nossa
Vila, através da conciliação da recriação dos
nossos usos e costumes com o gosto e a
valorização que os Anhenses e visitantes dão às
suas motas e carros antigos, originando um fim-
de-semana de convívio e confraternização tão
salutares.

VACINAÇÃO
COVID-19

+ Saúde

A Junta de Freguesia tem apoiado, ao longo de
todo o ano 2021 e em parceria com a Câmara
Municipal de Viana do Castelo, o transporte de
idosos e pessoas com dificuldades
socioeconómicas, facilitando o acesso destas ao
processo de vacinação em curso no Pavilhão da
Meadela.

Estando em curso uma nova fase de vacinação em
casos específicos e convocados pela Direção
Geral de Saúde, contacte a Junta de Freguesia
caso necessite de apoio no transporte ao longo
do processo de vacinação.
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