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Melhoramentos na Rede Viária:
- Rua Nova: Execução de diversos muros.
- Executámos muro em bloco na propriedade do Sr. António Barros, estando apenas a faltar os pilares.
- Finalizámos a execução do muro em bloco na propriedade dos “Inocêncios”.

- Largo das Camboas: Beneficiação do largo.
- Finalizámos os trabalhos de pavimentação deste largo, em cubo de duas cores, trabalho a cargo da empresa
“Irmãos Peixoto, Lda”.
- Caiámos o lavadouro das Camboas.

- Largo da Matriz: Colocação de bancos em granito.
- Retirámos os três bancos de madeira e ferro que se encontravam em mau estado de conservação, no Largo da
Matriz e colocámos novos bancos em granito.

Educação, Cultura e Desporto:
- Apoio à A.D.C.A.: Cedência do mini-autocarro para as seguintes deslocações:
- No dia 09 de Março a Ponte da Barca – Transporte da equipa júnior de futsal para a realização de jogo a contar
para o campeonato distrital de futsal da AFVC, com a equipa do Ambos-os-Rios.
- No dia 23 de Março a Vila Nova de Cerveira – Transporte da equipa sénior de futsal para a realização de jogo a
contar para o campeonato distrital de futsal com a equipa local.
- No dia 29 de Março a S. Julião de Freixo (Ponte do Lima) – Transporte da equipa sénior de futsal para a
realização de jogo com a equipa de Refoios, a contar para as meias-finais da taça da AFVC.

- Apoio ao Agrupamento 452 – S. Tiago do CNE: Cedência do mini-autocarro para a seguinte
deslocação:
- Nos dias 22 e 23 de Março a Correlhã (Ponte de Lima) – Transporte dos exploradores e lobitos a um
acampamento.

- Exposição: Apoio à AMVNA na realização de uma exposição.
- Apoiou-se a realização da exposição “Via Sacra de Deus na Terra dos Homens”, que decorreu na Sala da
Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anha, entre os dias 24 de Março e 7 de Abril, onde estiveram expostos
diversos artigos de arte sacra.

- Queima do Judas: Apoio à comissão organizadora da festa da Queima do Judas.
- Realizou-se, no dia 31 de Março, a tradicional festa da Queima do Judas, na qual esta Junta de Freguesia
prestou o seu apoio através da colocação do palco para a atuação da banda musical e do embelezamento do local
onde se realizou o arraial.
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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;

- 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: Efetuamos limpeza em diversas vias de Vila Nova de Anha.
- Avenida 9 de Julho;

- Rua da Serra da Quinta;

- Rua do Moinho;

- Rua Pinhal do Mariano;

- Largo do Monte da Ola;

- Rua do Noval;

- Rua da Estrada Nova;

- Rua das Lages;

- Rua da Casa da Fábrica;

- Rua das Camboas;

- Rua da Padela;

- Beco da Padela;

- Rua das Alminhas do Faro;

- Largo da Matriz;

- Rua dos Penedos;

- Avenida da Estrada Real;

- Rua da Bela Vista;

- Beco da Bela Vista;

- Travessa da Bela Vista;

- Praceta da Bela Vista;

- Avenida Prior do Crato;

- Rua da Valada;

- Beco da Tapada;

- Avenida da Igreja;

- Largo da Matriz;

- Largo do Porteiro;

- Rua do Lusitano;

- Beco do Lusitano;

- Largo do Calvário;

- Avenida do Calvário.

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.

- 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.
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- 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 visam discutir a identificação de problemas sociais e a implementação de
medidas para colmatar essas dificuldades.

- Lavagens Diversas: Procedemos a diversas lavagens com lixívia.
- Procedemos à lavagem do altar e bancos do Largo do Porteiro;
- Lavagem do altar e bancos do Largo das Camboas;
- Lavagem do altar, cruzes e bancos do Largo do Calvário.

28 de Março de 2013

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