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Melhoramentos na Rede Viária:
- Rua Nova: Execução de diversos muros.
- Começamos a executar o muro no terreno pertencente ao Sr. António Barros, o qual será erigido, parte em pedra
e outra parte em bloco.
- Iniciamos a execução do muro em bloco na propriedade do Sr. Agostinho Bezerra.
- Iniciamos a execução do muro em bloco na propriedade do Sr. Morais.
- Iniciamos a execução do muro em bloco na propriedade onde se rasgou para se obter uma entrada para o
terreno do Sr. Rocha.

- Largo das Camboas: Execução de muro na propriedade do Sr. Eduardo “Inocêncio”.
- Concluímos a execução do muro, no lado poente do Largo das Camboas. Após alargamento da via, executámos
os alicerces em betão ciclópico e construímos o muro em pedra.

- Largo das Camboas: Beneficiação do largo.
- Executou-se uma nova entrada para o largo, alterou-se o jardim, fez-se uma baía para receber os contentores de
lixo e cortou-se uma àrvore. Estas obras pretendem dar uma nova vida a um largo que estava um pouco
desleixado. Falta agora a pavimentação em “mecan”, que será para breve.

- Rua 2 de Julho de 1985: Colocação de grelhas.
- Colocaram-se duas grelhas em dois locais bastante largos de recolha de águas pluviais, com o intuito de
prevenir acidentes.

Educação, Cultura e Desporto:
- Animação da Época Festiva: Iluminação e música, até ao dia 6 de Janeiro.
- Mantivemos a música e a iluminação alusiva à época natalícia, no Centro Cívico de Vila Nova de Anha, até aos
festejos de Reis.

- Vedação na Escola EB1: Colocação de rede de vedação.
- A pedido da Associação de Pais da Escola EB1 de Vila Nova de Anha, colocámos uma vedação entre a escola e
a propriedade da família Lima. O facto do muro ser bastante baixo, de fácil acesso às crianças e de haver no
terreno um poço junto ao muro estava a preocupar os pais, daí a sua solicitação.

- Apoio à A.D.C.A.: Cedência do mini-autocarro, para transporte dos atletas:
- No dia 19 de janeiro, transportámos os atletas da equipa sénior de futsal a Caminha, para a disputa de um jogo
do campeonato distrital da AFVC, com a equipa local;
- No dia 26 de janeiro, transportámos os atletas da equipa júnior de futsal a Monção, para a disputa de um jogo do
campeonato distrital da AFVC, com a equipa do Estrelas de Monção.
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Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Jardins: Reformulação do jardim do Largo das Camboas.
- Devido aos trabalhos de beneficiação que esta Junta de Freguesia está a levar a efeito no Largo das Camboas, o
jardim aí existente foi aumentado e com esse aumento foi necessário semear mais relva, além de se ter feito
alguns cortes de arbustos e árvores.

- Limpeza da Rede Viária: Efetuamos limpeza em diversas vias de Vila Nova de Anha.
- Rua Francisco Viriato (Poeta Anhense);

- Rua da Serra da Quinta;

- Rua das Lages;

- Rua do Pinhal de Campos;

- Travessa das Alminhas do Faro;

- Rua da Bouça Nova.

Outros Trabalhos:
- Limpeza de Terrenos:
- Levámos a cabo a limpeza de alguns terrenos particulares, devido ao estado deplurável em que os mesmos se
encontravam, com silvados enormes, fonte de bicharada diversa, estando a pôr em causa a saúde pública. Por
conseguinte, resolvemos, em conformidade com os proprietários, limpar o terreno do Sr. Graciano Couto Viana,
do Sr. António “Margarida”, no Fontão, de matas que confrontam com a Rua das Camboas e do talude que
confronta com a Calçada dos Penedos.

- 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.

- Limpeza do Cemitério de S. Tiago e do Centro Cívico: às segundas e sextas-feiras.
- Às segundas e sextas-feiras, 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.
- 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.

- 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 Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anha, sendo a Secretária desta Junta de Freguesia,
Ana Novo, a mediadora da mesma. Estes encontros têm como objectivo discutir o diagnóstico de problemas
sociais e a implementação de medidas para colmatar essas dificuldades e promover o desenvolvimento social
integrado das freguesias.

- Reparação de Sinalização: Foram reparados alguns sinais.
- Foi efetuada a reparação de alguns sinais de trânsito, tendo-se procedido à sua lavagem e pintura nalguns
casos e foram retirados alguns espelhos parabólicos que estavam destruídos.

- Limpeza devido à Intempérie: Corte de árvores derrubadas pelo vento e outras limpezas.
- Após a intempérie da noite de 18 de janeiro, foi necessário cortar diversas árvores que foram derrubadas pelo
vento para a via pública, assim como realizar outros tipos de limpeza na freguesia.
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- Lavagem de Muros nas Camboas: Limpeza dos muros confinantes com o Largo das Camboas.
- Procedemos à limpeza, com máquina de pressão, dos muros confinantes com o Largo das Camboas.

31 de Janeiro de 2013

A Junta de Freguesia:
____________________________________________________________
(Rui Jorge Ribeiro Martins de Matos)
____________________________________________________________
(Ana Sofia Lima Novo)
____________________________________________________________
(José Carlos Oliveira Gonçalves)
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