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Melhoramentos e Rede Viária:
- Rua Nova – Execução de Muros
- Na Rua Nova continuamos a execução de muros, nos terrenos cedidos, aquando da abertura da Rua:
- Diversos muros, em bloco, junto à Piscina.
- Muro em pedra, terreno do Sr. António Barros.

- Rua da Valada – Finalização do Muro
- Acabamentos no muro da casa do Sr. Vitor Meira, para assim darmos por finalizada mais um alargamento.

Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Limpeza da Rede Viária:
- Travessa da Estrada ova;

- Travessa das Escadinhas;

- Rua da Padela;

- Rua Franscisco Viriato;

- Largo das Camboas;

- Beco da Padela;

- Rua das Camboas;

- Calçada dos Penedos;

- Rua das Alminhas do Faro;

- Beco das Alminhas do Faro;

- Largo do Porteiro;

- Avenida da Igreja;

- Largo da Matriz;

- Rua Nova;

- Avenida de Anha;

- Largo António Roleira Marinho;

- Rua de S. Tiago;

- Largo do Calvário;

- Avenida 9 de Julho de 1985;

- Largo do Noval;

- Caminho do Moinho;

- Rua do Alto da Valada;

- Rua da Valada de Baixo;

- Travessa da Valada;

- Largo 9 de Julho de 1985;

- Avenida do Cruzeiro;

- Rua Dr. José d’Alpuim;

- Na Rua da Valada de Baixo, procedemos à limpeza de um terreno de uma casa abandonada, onde as ervas já
cobriam a habitação aí existente e que era uma fonte de infestação de bicharada diversa.
- Pulverizamos com herbicida algumas vias desta localidade.

- Jardins - Corte de Relva:
- Jardim do Largo das Camboas;

- Jardins do Largo do Monte da Ola;

- Jardim da Capela do Sr. dos Aflitos;

- Jardim do Largo do Porteiro;

- Jardim do Largo do Calvário;

- Jardim do Largo António Roleira Marinho;

- Jardim da Praça Padre Alipio da Silva Lima;

- Jardim da Escola dos Centenários;

- Jardim na Rua de Bela Vista;

- Jardim da Travessa da Bela Vista;

- Jardins da Rua Nova;

Ação Social:
- Reuniões da CSIF2: Realização de mais uma reunião da CSIF.
- Este mês, realizou-se mais uma reunião da CSIF de Vila Nova de Anha, Chafé, Castelo do Neiva e S. Romão do
Neiva, na sala da A.D.C.A., com a Secretária desta Junta de Freguesia a ser a mediadora. Encontros que visam discutir e
identificar problemas sociais e a implementar medidas para colmatar esses problemas.
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Desporto, Cultura e Educação:
- Apoio às Associações/Instituições: Mini-autocarro ao dispor das Instituições
- Dia 13 de Dezembro: Transporte dos jogadores de futsal da ADCA a Ambos os Rios – Ponte da Barca.
- Dia 17 de Dezembro: Transporte dos alunos do centro de estudos “Sem Negas” a Viana do Castelo.
- Dia 19 e 22 de Dezembro: Transporte dos alunos do Centro de Estudos “Grau de Sucesso” à Amorosa.
- Dia 22, 23, 29 e 30 de Dezembro: Transporte dos alunos do ATL do C. S. P. às suas diversas atividades.
- Dia 28 de Dezembro: Transporte dos Escuteiros ao presépio vido de Priscos – Braga

- Apoio às Associações/Instituições: Cedência a título definitivo da Carrinha Mercedes à ADCA
- Foi decidido em reunião da Junta de Freguesia e após solicitação de apoio por parte da direção da ADCA, devido à
necessidade urgente de uma carrinha para transporte dos seus jogadores das camadas jovens e séniores de futsal, porque
a que possuiam já não requeria as especificações necessárias para andar em via pública, a CEDÊNCIA A TÍTULO DEFINITIVO, da
viatura Mercedes Vito 108 CDI.
Ficando, no entanto, implicito que, se houver outra instituição da freguesia que necessitasse da viatura e esta não
estiver a ser necessária à ADCA, ela terá que ser cedida a essa instituição.

- Projeto “Vencer a Idade com Saúde”
- De há quatro anos para cá, a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha, vem-se associando ao projeto “Vencer a
idade com saúde, fomentado pela Câmara Municipal, que visa pôr as pessoas com mais de 65 anos a praticar desporto, para
melhorar o seu bem-estar, levando-os a fazer hidroginástica e ginástica de pavilhão.
Como tal, 15 pessoas de Vila Nova de Anha vão às segundas-feiras para a piscina de Barroselas, praticar uma hora
de hidroginástica e às quintas-feiras vão para o gimnodesportivo do Castelo do Neiva, praticar uma horinha de ginástica.

- Oficina de Natal – “Bora” lá Brincar
- A Câmara Municipal levou a efeito um projeto intitulado ”BORA” LÁ BRINCAR, tratou-se de uma oficina de Natal para
os alunos do 4º ano, em que a escola escolhida para o efeito foi a Escola EB1 de Vila Nova de Anha, vindo para cá alunos
das escolas que pertencem ao Agrupamento de Escolas do Monte da Ola.
Esta oficina de Natal consistia em colocar as crianças a criar os seus próprios presentes para ofereceram aos seus
familiares.

- Comemoração da Época Natalicia: Animações de Rua
- Durante a época Natalicia, a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha, colocou em diversos locais de Freguesia,
com mais enfoco, no Centro Civico, as bonitas iluminações de Natal, colocadas no Largo António Roleira Marinho; no Largo
9 de Julho de 1985, mais especificamente, no Cruzeiro aí existente; e na Avenida 9 de Julho de 1985, no Jardim da Escola
dos Centenários.
Também, durante esta época festiva disponibilizou-se música de Natal nas ruas do centro civico, na Avenida da
Igreja, Rua de S. Tiago, Largo da Matriz, Avenida 9 de Julho de 1985.
Fizemos, também, como todos os anos, o presépio na Capela do Sr. dos Aflitos, e os enfeites no Jardim da Escola
dos Centenários.
Na vitrina da Junta de Freguesia colocamos um presépio de autor, da autoria do Prof. Manuel Domingos.
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Outros Trabalhos:
- Limpeza das Casas de Banho Públicas: às segundas e sextas-feiras.
- Às segundas e sextas-feiras, procedemos à limpeza das casas de banho públicas, higienizando-as.
- Coloca-se material em falta, como sabonete liquido, toalhetes e papel higiénico.

- Limpeza do Cemitério de S. Tiago e do Centro Cívico: às segundas e sextas-feiras.
- Aos sábados, procedemos à limpeza do Cemitério de S. Tiago, retirando os círios e flores que se encontram nos
caixotes apropriados e outros lixos que se encontram depositados no chão, ficando uma funcionária, exclusivamente, adstrita
ao cemitério.
- Procedemos também, às segundas e sextas-feiras, à limpeza do Centro Cívico de Vila Nova de Anha, recolhendo o lixo
das papeleiras e varrendo os locais com mais sujidade.

- Painel Informativo
- Colocamos o painel informando das atividade, de todas as instituições que nos solicitaram, a realizar durante o mês
em Vila Nova de Anha.

31 de Dezembro de 2014
A Junta de Freguesia
____________________________________________________________
(Rui Jorge Ribeiro Martins de Matos)

____________________________________________________________
(Ana Sofia Lima Novo)

____________________________________________________________
(José Carlos Oliveira Gonçalves)
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