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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;
- Inicio dos trabalhos para colocação de passadiço na Avenida 9 de Julho de 1985, no Noval, com a execução das
sapatas onde irá assentar o passadiço.
- Arranjo do Fontenário do Penedos;

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

- Rua do Caminho do Tulho;

- Travessa da Fonte de Grades;

- Rua Francisco Viriato;

- Travessa da Estrada Nova;

- Travessa das Escadinhas;

- Rua da Medonha;

- Largo da Residência;

- Rua da Residência;

- Rua da Valada de Baixo;

- Rua do Alto da Valada;

- Avenida do Porteiro;

- Rua das Gelielas;

- Rua do Fontão;

- Rua dos Olmes;

- Rua da Valada;

- Rua das Vinhas Velhas;

- Beco das Vinhas Velhas;

- Beco do Ferreiro;

- Rua do Campo das Laranjeiras;

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.

- Limpeza de Fossas sépticas
- Procedemos à limpeza de fossas sépticas em locais onde ainda não chegou a rede de pública de águas pluviais.

31 de Agosto de 2013
A Junta de Freguesia:
______________________________________ __________________________________ _______________________________________
(Rui Jorge Ribeiro Martins de Matos)

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha
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