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Melhoramentos na Rede Viária:
- Continuação do Alargamento da Avenida 9 de Julho (Noval):
- Continuou-se com a reconstrução do muro em pedra nos 25,40 metros de comprimento da cedência, após o
recuo de 1,20 metros para execução de passeio, e terraplanagem no lado oposto.
- Continuamos com o levantamento do muro em pedra, após o seu recuo para alargamento da Rua de Sendim;

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.

- Podaram-se os arbustos e árvores existentes no Centro Civico de Vila Nova de Anha, no Largo do Monte da Ola,
na Rua Nova.

- Limpeza da Rede Viária: Efetuamos limpeza em diversas vias de Vila Nova de Anha.
- Rua da Casa da Fábrica;

- Rua do Barroco;

- Calçada de S. João;

- Caminho do Moinho do Tulho;

- Beco do Porteiro;

- Avenida 9 de Julho de 1985;

- Rua Dr. José d’Alpuim;

- Largo da Residência;

- Rua da Residência;

- Rua Pinhal da Ola;

- Rua das Giestas;

- Rua do Moinho de Vento;

- Rua das Mimosas;

- Avenida de Anha;

- Rua do Pinheiro Manso;

- Rua de Sendim;

- Avenida do Cruzeiro;

- Travessa de Sendim;

- Rua do Fontão;

- Rua do Prado;

- Rua da Valada;

- Largo da Matriz;

- Beco da Igreja;

- Avenida da Igreja;

- Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima;

- Praceta Dr. Araújo Novo;

- Rua de S. Tiago;

- Rua da Serra da Quinta;

- Beco da Serra da Quinta;

- Caminho da Tomadia;

- Rua da Bela Vista;

- Travessa da Bela Vista;

- Beco da Bela Vista;

- Praceta da Bela Vista;

- Rua do Meio;

- Largo das Camboas;

- Rua do Medronho;

- Rua da Urze;

- Praça da Amoras;

- Rua do Loureiro;

- Rua do Reguengo;

- Rua das Sargaceiras;

- Rua de S. João ;

- Rua de Sto. António;

- Travessa de Sto. António;

- Travessa do Martinho;

- Largo do Porteiro;

- Rua da Escola do Cruzeiro;

- Deitou-se ervicida em algumas vias, para atrasar o crescimento das ervas daninhas.

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

1

Relatório Mensal de Trabalhos

Julho/2013

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 e identificar problemas sociais e a implementar medidas para colmatar esses
problemas.

- Transporte de Idosos para a prática de desporto (hidroginática e ginástica):
- No ambito do projeto “viver a idade com saúde”, em colaboração com a Câmara Municipal, transportamos, no
mini-autocarro, os idosos de Vila Nova de Anha que se inscreveram neste projeto que consiste em dois dias da
semana praticarem desporto, sendo que um dia praticam hidroginástica, na piscina de Barroselas e no outro
praticam ginástica, no pavilhão do Castelo do Neiva.

Desporto, Cultura e Educação:
- Cedência das Viaturas: Apoio às Associações e Instituições da vila com a cedência das carrinhas.
- No dia 21, cedeu-se o mini autocarro e motorista à AMVNA, para uma deslocação da sua filarmonica à Quintiães –
Barcelos para uma atuação.

- Transportes Escolares: Apoio à Escola EB1 e Jardim de Infância.
- Continuamos, como fazemos há mais de 12 anos, com o transporte das crianças do Jardim de Infância e da
Escola EB1 de Vila Nova de Anha, tanto no transporte de casa para a escola como vice-versa, durante todo o ano
letivo.

- IV Feira das Associações e XXVIII aniversário de Elevação de Anha a Vila: de 5 a 9 de Julho
- Como nos anos transatos, levou a efeito a feira das associações e a festa de aniversário de elevação de Anha a
Vila, que se saldou por um enorme sucesso, com a adesão massiça da população de Vila Nova de Anha e não só.
Desde o dia 5 até ao seu encerramento houve atuações das associações da terra, muita música, dança, alegria, não
faltando as tasquinhas dos “comes e bebes”, culminando em grande apoteose com a atuação do artista Anhense
Augusto Canário e Amigos, com a apresentação da sua nova tour.

- Prova do Triângulo em Atletismo: no dia 16
- Como nos anos transatos, levou a efeito novamente a prova do triângulo em atletismo com início e fim em Vila
Nova de Anha, passando pelo Castelo do Neiva e Chafé, e na qual esteve presente a afamada atleta Jessica
Augusto.

- Aniversário de Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo de Vila Nova de Anha.
- Com a cedência da Sala da Assembleia para a realização de uma exposição sobre o percurso do Grupo desde o
seu início até ao presente, e a colocação do palco à disposição do grupo para a realização do festival folclore no dia
de seu aniversário.

- Festas anuais de Vila Nova de Anha: Apoio total à Comissão de Festas
- Durante as festas os funcionários de autarquia, ajudaram profundamente a Comissão de Festas de Vila Nova de
Anha, para que tudo corresse bem, com a colocação dos palcos, das cadeiras, no transporte dos figurados pró
cortejo etno-alegórico, nos arranjos dos carrões que nele participaram e na resolução problemas esporadicos.

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

2

Relatório Mensal de Trabalhos

Julho/2013

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, o Largo da Matriz, a Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima
e o arruamento de acesso ao Cemitério.

- 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.

31 de Julho de 2013
A Junta de Freguesia:
____________________________________________________________
(Rui Jorge Ribeiro Martins de Matos)
____________________________________________________________
(Ana Sofia Lima Novo)
____________________________________________________________
(José Carlos Oliveira Gonçalves)

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

3

