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Melhoramentos na Rede Viária:
- Rua Nova: Execução de diversos muros.
- Continuamos a executar o muro no terreno pertencente ao Sr. António Barros, o qual será erigido, parte em
pedra e outra parte em bloco.
- Finalizámos a execução do muro em bloco na propriedade do Sr. Agostinho Bezerra.
- Finalizámos a execução do muro em bloco na propriedade do Sr. Morais.

- Beco das Vinhas Velhas: Execução de muro na propriedade do Sr. José Reis.
- Executámos um muro de delimitação da propriedade do Sr. José Reis, em blocos de cimento. A execução deste
muro é uma contrapartida pela cedência de terreno para o alargamento deste beco.

- Largo das Camboas: Beneficiação do largo.
- Iniciámos os trabalhos de pavimentação deste largo, em cubo de duas cores, tarefa a cargo da empresa “Irmãos
Peixoto, Lda”, estando a sua conclusão prevista até à época da Páscoa. Ao mesmo tempo, vai ser calcetada
(calçada à portuguesa) a Rua das Camboas, no local alargado.

- Rua da Padela: Derrube de muros.
- Derrubámos alguns muros para se proceder posteriormente ao alargmento desta via, sendo esta umas das
ambições mais prementes deste executivo. Isto porque, por exemplo, o camião do lixo não consegue transitar por
esta via, devido à sua exiguidade.

- Rua do Barroco: Arranjo de padieira na entrada da propriedade do Sr. Albino Lopes.
- Após cedência de terreno para alargamento da Rua do Barroco, finalizámos os trabalhos de arranjo do muro do
Sr. Albino Lopes, com o rebaixamento da padieira da entrada e enchemos as juntas do muro.

- Travessa do Calvário: Arranjo de calçada.
- Junto à casa da Sra. Maria da Martinha, reparámos a calçada para que assim a água da chuva não entre na sua
moradia.

- Espelho Parabólico: Recolocação de espelho parabólico no Largo do Monte.
- Após a destruição do espelho que aí existia, colocámos outro no mesmo local, no entanto, um pouco mais alto
para evitar novo estrago.

Educação, Cultura e Desporto:
- Apoio à A.D.C.A.: - Cedência da carrinha Mercedes, para transporte dos atletas:
- No dia 16 de fevereiro, para a deslocação a Refoios – Ponte de Lima;

- Apoio no transporte ao encontro de Janeiras de Mujães;
- Lavagem de armazém.
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- Apoio ao Agrupamento 452 – S. Tiago do CNE: Cedência do mini-autocarro:
- No dia 8 de fevereiro, para o transporte dos escuteiros à Senhora da Peneda – Melgaço;
- No dia 10 de fevereiro, para o transporte de regresso a Vila Nova de Anha.

- Apoio à Comissão de Festas: Colocação de stands para a realização dos feirões.
- Transportámos e montámos os stands e toldo, na Praça Padre Dr. Alípio da Silva Lima, para a realização dos
feirões da Comissão de Festas de Vila Nova de Anha com vista à angariação de fundos para as Festas de 2013.
Após a realização dos mesmos, os nossos funcionários desmontaram os stands e transportaram-nos para o
armazém da Comissão de Festas.

Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Jardins: Corte de relva e arranjos em diversos jardins de Vila Nova de Anha.
- Cortou-se a relva em diversos jardins:
- Jardins da Praça Padre Dr. Alípio da Silva Lima;

- Jardim do Largo António Roleira Marinho;

- Jardim da Capela do Sr. dos Aflitos

- Jardim da Avenida da Igreja;

- Relva do Cemitério de S. Tiago de Anha;

- Jardim da Escola dos Centenários;

- Jardins do Largo do Monte da Ola;

- Jardim do Largo do Calvário;

- Jardim da Lágrima na Av. 9 de Julho;

- Parque de Merendas do Lavadouro do Fins Noval.

- Limpeza da Rede Viária: Efetuou-se limpeza em diversas vias de Vila Nova de Anha.
- Beco da Igreja;

- Rua de S. Tiago;

- Rua da Urze;

- Rua do Medronho;

- Largo da Matriz;

- Largo do Calvário;

- Rua Dr. José d’Alpuim;

- Calçada de S. João;

- Rua da Residência;

- Avenida da Igreja;

- Rua de S. João;

- Rua da Casa da Fábrica;

- Rua das Camboas;

- Rua do Monte;

- Largo do Monte da Ola;

- Travessa do Calvário;

- Largo do Calvário;

- Travessa do Cesteiro;

- Largo da Residência;

- Rua das Mimosas;

- Rua do Barroco;

- Avenida do Calvário;

- Travessa de S. Tiago;

- Travessa da Matriz;

- Largo do Monte;

- Travessa de Sto. António;

- Praceta das Mimosas.

Outros Trabalhos:
- Limpeza das Casas de Banho Públicas: às segundas e sextas-feiras.
- As segundas e sextas-feiras, procedemos à limpeza das casas de banho públicas, higienizando-as.
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- 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 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.

- Limpezas de Terrenos: Limpeza de terrenos confinantes com a rede viária.
- Procedemos à limpeza de terrenos particulares:
- Na Calçada dos Penedos, limpou-se terreno que se encontrava em muito mau estado de conservação,
com silvados enormes e diversos arvoredos que incomodavam e perturbavam quem por esta via
transitava.
- Na Rua Nova, cortou-se vinha e árvores que estavam a dar um ar de desleixo e já se encontravam cheias
de silvados, sendo um foco de proliferação de diversa “bicharada”.

- Lavagens Diversas: Procedemos a diversas lavagens com lixívia.
- Procedemos à lavagem das Cruzes da Via Sacra, desde o Largo da Matriz até ao Largo do Calvário;
- Lavagem das pedras do Largo do Monte;
- Lavagem da Fonte de Sto. António, no Lugar do Monte.

28 de Fevereiro de 2013

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