Relatório Mensal de Trabalhos
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Abril/2013

Educação, Cultura e Desporto:
- Apoio à A.D.C.A.: Cedência do mini-autocarro para as seguintes deslocações:
- No dia 13 de Abril a Refoios – Transporte da equipa sénior de futsal para a realização de jogo a contar para o
campeonato distrital de futsal da AFVC, com a equipa local.

- Apoio à AMVNA: Nas deslocações para atuações
- Apoiou-se a AMVNA nas deslocações a Fão para atuação da Banda Filarmónica.

- Apoio à Escola EB1: corte de Relva no recinto da Escola EB1
- A Junta de Freguesia procedeu ao corte de 3 arbustos que se encontravam na no recinto da Escola EB1 Ciclo de
Vila Nova de Anha, no intuito de dar maior visibilidade ao edificio que se encontrava bastante sombrio.

- Apoio ao Jardim de Infância: Corte de Relva no recinto do Jardim de Infância
- A Junta de Freguesia procedeu ao corte da erva no recinto do Jardim de Infância de Vila Nova de Anha.

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 da Escola do Cruzeiro;

- Beco do Martinho;

- Rua de Sendim;

- Avenida do Cruzeiro;

- Travessa de Sendim;

- Rua de Santo António;

- Rua da Fonte de Grades;

- Travessa da Estrada Nova;

- Rua da Estrada Nova;

- Rua da Residência;

- Rua das Lages;

- Largo António Roleira Marinho;

- Praça Dr. Araújo Novo;

- Rua Nova;

- Avenida de Anha;

- Rua Tanque do Mestre.
- Efetuamos uma limpeza na via de acesso ao lavadouro das Lages, que se encontrava completamente obstruida
pela enorme vegetação que aí proliferava.
- Efetuamos a limpeza de uma cangosta de consortes que confina com a Rua Tanque do Mestre.
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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.

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

30 de Abril de 2013

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