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 Plano de Atividades 2014 

A Cultura não se Herda, Conquista-se. 

(André Malraux) 

 1-. Introdução 

A A.M.V.N.A. - Associação Musical de Vila Nova de Anha, iniciou o seu percurso à três 

anos, transformando um sonho de alguns numa realidade de e para todos, com um 

crescimento sustentável, equilibrado com benefícios culturais e recreativos fundamentais 

onde todos se revêem, participam e usufruem, mantendo sempre esta Associação os 

valores porque se rege em lugar de destaque. 

Somos Diferentes, Ambiciosos, Persistentes, acima de tudo porque Acreditamos: 

Somos diferentes porque como dizia: Bob Marley - “Vocês riem de mim por eu ser 

diferente, e eu rio de vocês por serem todos iguais”. 

Somos ambiciosos porque como dizia: Alan Kay – “Se você não falha em pelo menos 90% 

das vezes, seus objetivos não foram ambiciosos o suficiente”. 

Somos persistentes porque como dizia: Charles Chaplin – “A persistência é o menor 

caminho do êxito”. 

E acreditamos acima de tudo porque como dizia: Roberto Shinyashiki – “Tudo o que um 

sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado”.   

 

A A.M.V.N.A. - Apresenta neste plano as linhas orientadoras da sua atividade para o 

próximo ano de 2014, que prevemos venha a decorrer com toda a normalidade tendo 

em conta a experiencia já adquirida nestes últimos três anos de atividade, que nos 

permitiram sedimentar uma aprendizagem da atividade Associativa. 

Com este Plano de Atividades aqui apresentado para o ano de 2014, pretendemos 

acima de tudo, promover um enriquecimento SocioCultural das Populações, aliado à 

diversão e a preservação dos Valores dos Usos e Costumes da Nossa Terra, levando 

bem longe o Nome de Vila Nova de Anha.   
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2-. Objetivos e linhas de força  

 Elegemos como grandes linhas de ação: 

 DIFERENÇA PELA INOVAÇÃO – Sermos diferentes, sermos criativos; 

 AMBIÇÃO - Reconhecer oportunidades e aproveita-las; 

 PERSISTÊNCIA – Nunca desistir mesmo com adversidades;  

 ACREDITAR – Somos capazes de dar continuidade e consolidar o projeto. 
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3 - Concretizando 

ASSIM PROPÕE-SE 

 

1 - “ Promover a cooperação entre entidades públicas e privadas, com vista a 

impulsionar a educação e o desenvolvimento musical a nível local e regional” 

 

Reforçar Protocolos com as Instituições 

 Celebrar “Acordo de Cooperação e Prestação de Serviços”, entre outros, com a 

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha com vista à cedência dum espaço para 

sede social da AMVNA na antiga “Escola dos Centenários”, ambicionando com a 

elaboração e apresentação de um projeto de remodelação desse local que 

dignifique não só a Freguesia como as Associações que têm usufruído das suas 

instalações; 

 Celebrar “Acordo de Prestação de Serviços” com a Junta de Freguesia para 

animação, ao longo do ano, de momentos/eventos culturais; 

 Estabelecer um “Protocolo de Cooperação/Prestação de Serviços” com o 

Agrupamento de Escolas do Monte da Ola, com vista ao desenvolvimento de 

ações de sensibilização/animação e formação musical e instrumental da 

população estudantil de Vila Nova de Anha e demais unidades que compõem o 

Agrupamento; 

 Definir um calendário de apresentação aos diferentes Organismos Públicos e 

Privados com quem a AMVNA entenda poder vir a celebrar Acordos/Protocolos 

de Cooperação e Prestação de Serviços (Autarquia, Agrupamento de Escolas, 

INATEL, Federação, Associações de Pais, etc.);  

  Estabelecer “Protocolo de Cooperação” com as Rádios Locais; 

  Estabelecer “Protocolos de Cooperação” com as Instituições de Solidariedade 

Social para animação de momentos e eventos de Cariz Cultural. 

 Estabelecer um Protocolo de Cooperação/Intercâmbio com o Colégio DIDALVI de 

Barcelos. 

 

2 - “Promover e desenvolver projetos-piloto de educação e desenvolvimento musical, 

privilegiando a dinamização de sinergias e parcerias locais, regionais e/ou outras” 

 Dinamizar uma campanha de marketing junto da população de Vila Nova de 

Anha e Comunidades vizinhas com vista a aumentar a participação de jovens 

e/ou adultos nas diversas valências da AMVNA, “Escola de Música”, “Classes de 

Conjunto”, “Orquestra Ligeira” e “Banda Filarmónica”; 
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 Edição e Publicação do terceiro número da Revista “Oitava Acima”; 

 Dinamizar campanhas de informação junto da opinião pública em geral, 

promotores hoteleiros e similares relativamente à disponibilização de serviços, 

mormente ao nível das ”Classes de Conjunto”; 

 Proceder à apresentação das diversas “Valências” da AMVNA junto das 

Comissões de Festas com vista à integração dos serviços, especialmente da 

Banda Filarmónica da AMVNA, na animação das respetivas festividades; 

 Continuar a realizar “MiniConcertos” (ensaios) em, locais estratégicos da 

Freguesia; 

 Celebrar Acordos de Cooperação entre a AMVNA / Agrupamento de Escolas do 

Monte da Ola / Associação de Pais / ADCA – Associação Desportiva e Cultural 

de Anha / Agrupamento de S. Tiago de Anha nº. 452 (Corpo Nacional de 

Escutas) / Associação de Caçadores de Vila Nova de Anha; 

 Participar ativamente e em parceria com o Grupo de Danças e Cantares da Casa 

do Povo de Vila Nova de Anha e a Junta de Freguesia na animação de 

atividades e eventos na quadra natalícia: 

 

      1-. Exposição temática; 

                      2-. Encenação dum “Presépio ao vivo” e/ou Reis; 

                      3-. Concertos de Natal;  

 Promover um “Encontro de Escolas de Música do distrito de Viana do Castelo”/ 

“Encontro de Orquestras Ligeiras”; 

 Participar na “Feira das Associações” de Vila Nova de Anha; 

 Participar na animação do Corso de Carnaval em Vila Nova de Anha e em Viana 

do Castelo; 

 Promover “Encontros de Música de Câmara”; 

 Participar na “Feira Medieval” (com animação) em Viana do Castelo; 

 Participar na “Feira das Associações” em Viana do Castelo (se a mesma se 

concretizar); 

 “Boas Festas de Natal”; 

 Criar e dinamizar um “Teatro de Revista”; 

 Dinamizar ao longo do ano “quermesses” para angariação de fundos; 

 Promover uma Homenagem aos Músicos da antiga Banda da Casa do Povo de 

Anha; 

 Promover espetáculos diversos ao longo do ano; 

 Promover e dinamizar as Festas dos Santos Populares com a organização e 

realização da “Terceira Noite Popular”; 

 Realizar um “peddypaper” temático; 

 Realizar o segundo vídeo/entrevista a Músico de renome no âmbito do projeto 

“Viana também é Música”; 

 Dinamizar e promover um quadro alargado de intercâmbios com outras 

Associações e Instituições; 
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 Apresentação de “Cumprimentos à População”; 

 Celebrar o “Dia da Associação” em convívio com Músicos e familiares; 

 Realizar a gravação de um CD com a participação da Banda Filarmónica da 

AMVNA; 

 Realizar, com a colaboração dos pais dos Músicos, um projeto de “Artes e 

Lavores”; 

 

3 - “ Contribuir para o desenvolvimento, entre outros, da sensibilidade artística e 

estética, da imaginação e do potencial criativo, cognitivo, afetivo e psicomotor e da 

comunicação verbal e não verbal dos destinatários/beneficiários das suas ações, 

projetos e programas” 

 Apresentar Candidaturas a todos os Programas disponíveis ao nível POPH; 

 Elaborar uma Candidatura de Apoio/Financiamento junto da Fundação Calouste 

Gulbenkian; 

 Elaborar e apresentar Candidatura a Financiamento de aquisição de 

instrumentos e/ou outros junto da Câmara Municipal de Viana do Castelo; 

 Outrossim junto da Secretaria de Estado da Cultura; 

 Apoiar o desenvolvimento de projetos Públicos, Autárquicos, Privados, Regionais 

ou Locais que permitam a implantação e desenvolvimento da Educação Musical; 

 Apoiar a colaboração entre Organismos e Entidades com competência na área 

da Educação e Desenvolvimento Musical. 

 

4 - “Estruturação e organização interna e associativa” 

  Realizar as Assembleias Gerais consignadas nos Estatutos; 

  Dinamizar nova campanha de angariação de Associados; 

  Proceder à classificação de Associados Efetivos, nos termos dos Estatutos; 

  Aprimorar a estruturação Administrativa e de Secretaria da AMVNA. 
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4 - Em jeito de conclusão 

 

Não há como começar para ver como é árduo concluir. 

(Victor Hugo) 

 

Este Plano para 2014, reveste-se de objetivos concretos e perfeitamente exequíveis e 

mensuráveis, reflete acima de tudo como já o dissemos, que Acreditamos nas pessoas 

para o liderar, somos suficientemente Ambiciosos para o concretizar, temos a 

Persistência necessária para não desistir, e acima de tudo, Acreditamos na Diferença 

pela Inovação.  

E agora vamos ao Trabalho… 

 

 

 

Todos querem o perfume das flores, mas 
poucos sujam as suas mãos para cultivá-las. 

Augusto Cury 
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Direção: 

Presidente: 

_________________________ 

(Francisco Augusto Silva Lima) 

 

Vice-Presidente: 

____________________________ 

(José Carlos Alves do Rego Meira) 

 

Secretário: 

___________________________ 

(Licínia Salomé Rego da Silva) 

 

Tesoureiro: 

____________________________ 

(José António Araújo de Brito) 

 

Vogal: 

________________________ 

(Carlos Lima e Silva) 

 

 

 


