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Elevação da Freguesia de Anta a Vila 

 
 
 
Discurso do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Espinho 
 

 
 

Exmo. Sr. 

 

Presidente A. Municipal e Deputado, Dr. Luís Montenegro 

Presidente J. Freguesia Anta e amigo Manuel Rocha (membros do executivo) 

Presidente A. Freguesia Anta, Dr. José Fernando Pinto e vogais 

Vice- Presidente da C. M Espinho, Dr. Vicente Pinto e Sr. Vereador, Dr. Quirino Jesus 

Presidente das Juntas de Freguesia dos Concelho  

Vogais da A. Municipal e demais autarcas 

Entidades civis e militares 

Representantes das coletividades e instituições de Anta e do Concelho 

Distintos homenageados (José Alberto Sá e D. Luísa Guerra) 

Convidados e órgãos da comunicação social 

Caras e caros Antenses 

 

 

I 

A minha primeira palavra como Presidente da Câmara Municipal de Espinho e em especial como 

cidadão nascido, criado e residente no coração da freguesia de Anta, é de grande honra em estar 

aqui, hoje, 27 de maio, entre vós, participando nas comemorações de mais um aniversário da 

elevação da freguesia de Anta a Vila. 

 

Os idos anos de 93 são para muitos um longínquo ponto no passado da vida de cada um de nós. Mas, 

permitam-me que vos confesse que esta data em particular, 27 de maio de 93, quando foi aprovada 

em Assembleia da República a elevação da povoação de Anta à categoria de vila, tem um significado 

especial.  

 

A povoação de Anta tem uma antiguidade e um percurso histórico que se materializou numa 

identidade coletiva peculiar partilhada pelas gentes desta freguesia do concelho de Espinho, e este 

reconhecimento ao desenvolvimento desta comunidade local, pelo ato administrativo, que proporciona 

que hoje se comemore o décimo nono aniversário, deve ser preservado na memória coletiva da Vila 

de Anta. 

 



 

 

II 

Amigos e amigos antenses, Sr. Presidente 

 

Em mais de metade dos últimos dezanove anos, os destinos da Vila de Anta foram indelevelmente 

marcados pelo trabalho desenvolvido por Napoleão Guerra à frente da Junta de Freguesia de Anta. 

 

Napoleão Guerra abraçou o desafio autárquico e, mesmo antes de ser eleito para a Junta de 

Freguesia em 2001, foi vogal da Assembleia de Freguesia, vivendo intensamente as causas das gentes 

da Vila de Anta. 

 

Durante os dez anos que desempenhou funções como Presidente da Junta de Freguesia de Anta, 

Napoleão Guerra destacou-se pela obra que deixou feita e pelo desenvolvimento que conseguiu 

imprimir na freguesia. Mas, o que mais nos toca, foi a sua capacidade de colaboração e diálogo com 

as outras instituições e agentes locais, sobretudo com as outras juntas de freguesia e com a Câmara 

Municipal de Espinho, particularmente comigo próprio.  

 

Mesmo fora do Concelho é-lhe reconhecido o seu mérito e a sua proximidade às pessoas. 

 

Napoleão Guerra partiu cedo de mais, mas a sua marca permanece nesta terra a que se dedicou de 

alma e coração e que conhecia de forma ímpar. 

 

Napoleão Guerra é uma figura local, que ficará para a memória como indissociável do 

desenvolvimento que a freguesia de Anta conheceu nos últimos anos, e sobretudo um exemplo do 

bem servir a comunidade, de forma abnegada, vestindo a camisola de coletividades e causas locais, 

procurando sempre a construção de um Espinho melhor. 

 

Por essa razão, a Câmara Municipal de Espinho, sob proposta da Junta Freguesia Anta, 

decidiu prestar-lhe a devida homenagem, atribuindo ao Pavilhão Desportivo de Anta, 

propriedade do Município, o nome de Napoleão Guerra.  

 

Assim, este equipamento municipal localizado no coração desta freguesia, e que se tem afirmado 

como um pólo de grande dinamização da Vila de Anta e suas gentes, passará a ficar sob a égide da 

memória de Napoleão Guerra, em respeito ao seu trabalho enquanto autarca e também como ativista 

do associativismo desportivo local. 
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III 

Como já referi, a Vila de Anta e o concelho de Espinho ficaram mais pobres com o desaparecimento 

repentino de Napoleão Guerra no ano passado. Mas a Junta de Freguesia de Anta conta agora com o 

trabalho e dedicação de Manuel Rocha, a quem coube o desafio de assumir a presidência de junta em 

substituição do seu e nosso amigo. 

 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Anta, meu amigo Manuel Rocha, permita-me 

que lhe deixe aqui uma palavra de reconhecimento pelo excelente trabalho que está a prosseguir, 

uma palavra de incentivo e de solidariedade, que, estou certo, a equipa que consigo trabalha 

subscreve inteiramente. 

 

Depositamos em si a maior confiança e reiteramos a nossa colaboração e disponibilidade para em 

conjunto podermos ajudar a Vila de Anta e o concelho de Espinho a evoluir em resposta às diretas 

necessidades das suas gentes. 

 

 

IV 

Esta preocupação com a qualidade de vida dos espinhenses, e dos antenses em particular, tem-se 

refletido nos diversos investimentos que desde 2010 têm sido realizados pela Câmara Municipal de 

Espinho no espaço público da Vila de Anta. 

 

As obras de intervenção e requalificação do Bairro da Ponte de Anta, que incluíram a construção de 

um novo jardim, parques infantil e geriátrico, estacionamento, e espaço de utilização coletiva no 

Bairro, a colocação de relvado sintético no campo de Cassufas, o asfaltamento da Rua do Passal, 

passando pela intervenção paisagística na variante que liga a Rua 19 até à Ponte de Anta e pela 

requalificação das Pracetas Salgueiro Maia e Manuel Laranjeira, obras que estão em curso, são 

exemplos da preocupação que temos tido com a Vila de Anta e do empenho deste executivo municipal 

em corresponder às expetativas e ambições desta terra. 

 

O reforço e o desenvolvimento do protocolo de delegação de competências, celebrado entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Junta Freguesia Anta, que foram alargadas desde 2009 e acompanhadas do 

respetivo pacote financeiro, permitiram ao executivo desta junta introduzir melhorias significativas nas 

acessibilidades e arruamentos da freguesia, permitindo-me referir, entre outras, algumas artérias no 

lugar do Carvalhal. 

 



 

 

V 

Mas caras e caros Antenses, Sr. Presidente da Junta Freguesia Anta, vivemos um momento especial 

da conjuntura económica e social, sendo evidentes os constrangimentos com que diariamente as 

várias autarquias locais, municípios e freguesias, se confrontam na prossecução das suas atividades e 

do interesse público local. 

A 

s restrições orçamentais e demais regras a que as entidades públicas estão sujeitas, que são de todos 

conhecidas, impõem que se faça menos obra. Mas tal não pode significar que se deixe de fazer o que 

é necessário para o bem-estar das pessoas; o que não se pode fazer, e foi o que nos trouxe até 

este estado, é o supérfluo, o acessório, desperdiçando meios e recursos cada vez mais escassos. 

 

Devemos fazer na causa pública como fazemos na nossa vida: com rigor, determinação, coragem, 

ambição e ter nas pessoas o nosso maior património. 

 

As Câmaras Municipais e as Juntas de Freguesia, autonomamente no âmbito das respetivas 

competências e em conjunto cooperando institucionalmente, deverão apostar em políticas de 

proximidade e garantir a qualidade de vida das pessoas, investindo sobretudo nesta fase difícil que o 

nosso país atravessa, nas áreas sociais. 

 

Este novo paradigma de atuação autárquica passará pelo diálogo prático entre os órgãos autárquicos 

e os agentes locais e a implementação de medidas conjuntas de impacto comunitário. 

 

 

VI 

Certo de que aqui será assim, conto consigo Presidente e o senhor sabe que também conta comigo. 

 

Termino deixando uma palavra aos eleitos locais desta freguesia e sobretudo às pessoas, empresas e 

coletividades da Vila de Anta, para que num espírito de união e cooperação mútua, possamos 

continuar a promover o bom desenvolvimento de Anta e divulgar os bons exemplos que aqui 

diariamente são gerados. 

 

Um grande bem haja a todos!! 

Viva Anta! 

Viva Espinho! 

 

   

Espinho, 27 de maio de 2012 


