
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Eng. José Maria Costa, 

Exmos. Senhor Vereador da Câmara Municipal de Viana do Castelo aqui presente, Arq. Luís 

Nobre, 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anha, Dr. Jorge Santos, 

Exmo. Pároco de S. Tiago de Vila Nova de Anha, Reverendo Padre Dr. Alfredo Domingues de 

Sousa, 

Exmos. Dirigentes associativos de Vila Nova de Anha aqui presentes, 

Caros companheiros, 

Caros Anhenses, 

Vila Nova de Anha votou, no passado dia 1 de outubro, uma mudança efetiva no panorama 

político da nossa Freguesia para os próximos quatro anos. Cientes da sua responsabilidade 

enquanto cidadãos e eleitores, os Anhenses entenderam em consciência quebrar com um ciclo 

de governação e dar a oportunidade e uma abertura a novas perspetivas, a novas agendas e a 

uma vontade de fazer diferente, dando a Vila Nova de Anha uma nova esperança no futuro. 

O que para muitos foi tido como uma surpresa, para nós foi encarado desde a primeira hora como 

uma grande responsabilidade e uma enorme honra – a de podermos servir as nossas gentes, as 

nossas associações, a nossa terra. A partir do dia 1 de outubro as bandeiras partidárias passam 

para segundo plano, pois na nossa mente está e deverá estar sempre o superior interesse dos 

nossos cidadãos, o vosso superior interesse.   

Como dito na minha intervenção, aquando da Apresentação da nossa Candidatura à Junta de 

Freguesia, Vila Nova de Anha possui um Património humano, físico e simbólico que em muito 

transborda as fronteiras da nossa Vila. As nossas Gentes, apaixonadas pela nossa Terra, pela 

nossa tradição e pela nossa singularidade são mesmo o nosso património mais importante e ao 

mesmo tempo aquele que mais exige a nossa atenção. Tratar convenientemente da nossa 

Freguesia é tratar das nossas Gentes. A nossa população precisa cada vez mais de se sentir 

acarinhada, valorizada e confortável no seu quotidiano, na sua experiência associativa, na sua 

vivência social. Hoje e cada vez mais, o papel de uma Junta de Freguesia deve extrapolar a 

simples gestão administrativa e partir para a vivência junto das Pessoas, em contacto direto com 

as suas necessidades, percorrendo os seus caminhos, as suas dificuldades e conhecendo as 

suas expetativas. 

Esta será, não obstante todas as outras vertentes e necessidades da nossa Freguesia, uma das 

nossas grandes apostas – as Pessoas. Uma freguesia como a nossa não pode caminhar a 

velocidades diferentes dentro dos próprios limites do nosso território. Vila Nova de Anha tem 



gente incrível, gente que sabe o quer, gente que ama a sua Terra. Pessoas que devem dar o seu 

contributo para a evolução da nossa Freguesia. Tenhamos todos a consciência que tudo se torna 

mais fácil se tivermos entre nós, entre as nossas entidades e associações, um espírito de 

abertura ao diálogo, à cooperação e à troca de sinergias que nos elevem a um patamar que nos 

distinga de todos à nossa volta. A nossa Freguesia precisa de dar este passo, a nossa Freguesia 

precisa que isto aconteça. Para o bem de todos. 

Mas temos outros desafios. Ao longo dos próximos quatro anos teremos que lidar e gerir um 

quadro económico-financeiro que coloca atualmente a Junta de Freguesia numa situação muito 

difícil, bastante debilitada e visivelmente desacreditada um pouco por todos os cantos à nossa 

volta. Preocupam-nos as dívidas a fornecedores e a entidades como a Segurança Social, 

preocupa-nos a criação de condições estáveis para os nossos funcionários, que os estimulem e 

valorizem o seu trabalho, preocupa-nos a conservação do nosso património, da nossa rede viária 

e dos nossos espaços de convívio e lazer.  

Mas os Anhenses deram-nos uma oportunidade. Os Anhenses deram-nos uma oportunidade de 

fazer diferente, de criar pontes e soluções onde foram criados muros e problemas, de contribuir 

para a limpeza da imagem de uma Freguesia que precisa reerguer-se. Não temos medo, não 

receamos os tempos difíceis e a planificação rígida e estratégica que esta situação financeira nos 

obrigará a levar a cabo. O nosso compromisso com todos os Anhenses é a de abrir a política aos 

cidadãos, informando-os, dando-lhes nota em tempo oportuno das nossas ações, das nossas 

decisões, da situação de Vila Nova de Anha, dando também voz às suas sugestões. Queremos 

ser a vossa voz, mas queremos que sejam também vocês a nossa voz e o nosso incentivo.  

Queremos envolver as crianças no pensamento social da nossa Freguesia. É nosso objetivo 

fomentar a sua Educação Cívica, desenvolvendo o seu gosto pela Freguesia e envolvendo-as na 

participação da construção das políticas públicas. Preparando o futuro de amanhã.  

Queremos estimular a atratividade da nossa Vila: melhorando as suas acessibilidades, garantindo 

o acesso dos Anhenses a melhores condições para a prática do lazer e do exercício físico, 

privilegiando o seu contacto com a natureza.  

Queremos incentivar e apoiar o nosso movimento associativo. Queremos uma articulação eficaz 

com todas as Instituições e Associações da nossa Vila, de forma a dotá-las com as 

infraestruturas, equipamentos e apoios que permitam o desenvolvimento das suas atividades, 

com a dinâmica e o nível de excelência ao qual ano após ano nos habituaram.  

Queremos requalificar a nossa Praia. Queremos criar melhores condições para a prática 

desportiva na nossa Freguesia. Queremos incrementar a melhoria da nossa rede viária e do 

ordenamento do nosso território, dotando a Freguesia de infraestruturas, pavimentos, 

eletrificações e novos acessos que valorizem e facilitem a vida dos nossos habitantes.  



Queremos valorizar o nosso Património afetivo e o respeito pelos nossos entes queridos – o 

nosso Cemitério.  

Como já dito, Vila Nova de Anha é composta por uma riqueza territorial ímpar, com um capital 

humano único e um grande conjunto de tradições. É um dever de todos nós promover e preservar 

estes ativos de forma a potencializar o Turismo, o Lazer e os Produtos da nossa Terra, 

funcionando a Junta de Freguesia como elemento catalisador para a apresentação da nossa Vila 

além-fronteiras.  

Minhas senhoras e meus senhores temos ambição. Partimos com os pés bem assentes na terra. 

Mas temos vontade, força e determinação para criarmos todas as condições para levarmos a bom 

porto esta missão. Contamos com o apoio e inestimável incentivo de todos, contamos com o 

apoio e incentivo da Câmara Municipal de Viana do Castelo, da qual queremos ser um parceiro 

ativo, construtivo e de confiança. Que a nossa relação ao longo dos próximos quatro anos seja o 

reflexo de uma evolução visível e sustentada na nossa Freguesia e na cidade de Viana do 

Castelo. Porque, como já dito na minha intervenção, acreditamos na vontade da nossa população 

em ver Vila Nova de Anha evoluir urgentemente para a melhoria das nossas condições de vida e 

do nosso bem-estar. 

Caros Anhenses e amigos, 

Ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho. 

Muito obrigado a todos. 

 

José Filipe Correia da Silva 

22/10/2017 

 


