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Melhoramentos na Rede Viária:
- Reparação da Pontelha da Ribeira d’Anha (Noval): Reparação das colunas e corrimões
- Repararam-se as colunas que estavam partidas e após pintaram-se de branco e vermelho
- Pintaram-se também os corrimões de branco.

- Alargamento da Avenida 9 de Julho (Noval):
- Após acordo com o proprietário a Junta de Freguesia procedeu ao alargamento, do lado nascente, da Avenida 9
de Julho, procedendo ao derrube do muro para o recuo, tendo já feito o alicerce para onde irá ser colocado,
agora, o muro.
- Do lado poente, eliminou-se um pedaço de terreno que lá se encontrava, ficando agora a Rua do Noval, com um
entrada mais larga e aquela curva, conhecida pelo “curva do risca”, muito menos perigosa.

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.
- Rua da Medonha;

- Rua Francisco Viriato (Poeta Anhense); - Rua das Lages;

- Travessa da Fonte de Grades;

- Rua do Fontão;

- Rua 2 de Julho de 1985;

- Avenida 9 de Julho de 1985;

- Caminho do Moinho;

- Largo do Noval;

- Rua do Noval;

- Avenida do Calvário;

- Travessa do Calvário;

- Largo do Calvário;

- Largo do Monte da Ola;

- Largo do Porteiro;

- Praça das Amoras;

- Rua da Casa da Fábrica;

- Rua do Loureiro;

- Rua do Reguengo;

- Rua Nova;

- Travessa de S. Pedro;

- Largo das Camboas;

- Rua do Pinheiro Manso;

- Rua da Fonte de Grades

- Travessa das Escadinhas;

- Avenida de Anha;

- Avenida da Ribeira d’Anha – Procedemos à limpeza da propriedade onde se encontra o antigo aviário;
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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 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.

- Campanha de Recolha de Produtos de Puericultura
- Relacionado com a CSIF, realizou-se, em Vila Nova de Anha, no mês de Abril, uma Recolha de Produtos de
Puericultura, que se prolongou pelo mês de Maio, na qual em conseguiu-se angariar mais de 200 produtos, que
agora serão distribuidos pelas pessoas carenciadas das freguesias pretencentes a esta CSIF.

- Entregas de Declarações de IRS: Entrega gratuita das declarações de IRS, na Junta de Freguesia
- Durantes os meses de Março, Abril e Maio, realizou-se na Junta de Freguesia a entrega gratuita de declarações de
IRS, a mais de 70 pessoas desta freguesia, com a ajuda de um Anhense, o André Loureiro, que o fez voluntária e
gratuitamente.

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.

- Limpezas de Fossas Sépticas: Em locais não abrangidos pela rede de saneamento.
- Depois de resolvido o embróglio com as Águas do Noroeste, voltamos a proceder a limpezas de fossas sépticas
em locais não abrangidos pela rede de saneamento pública.

- Limpeza da Ribeira d’Anha: Limpeza aprofundada da Ribeira d’Anha, no Lugar do Noval.
- Naqueles terrenos privados que confinavam com a Ribeira d’Anha, no Lugar do Noval, no qual os proprietários
deixaram que as ervas, arbustos e árvores estrangulassem o regular curso da ribeira, a Junta de Freguesia
procedeu à limpeza do leito da ribeira, as suas margens e uma faixa de 50 metros dos terrenos.
- Além da Ribeira d’Anha limpou-se também uma “mãe-de-água” que levava água para a ribeira.
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31 de Maio de 2013

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