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Setembro/2013

Melhoramentos na Rede Viária:
- Finalização do muro na Avenida 9 de Julho (Noval):
- Concluiu-se 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.

- Execução de Passadiço em Gradil sobre os campos e Ribeira d’Anha na Av. 9 de Julho (Noval):
- Esta Junta de Freguesia, mandou executar um passadiço em gradil galvanizado, à empresa Peixoto da Balinha,
Lda, e o qual foi colocado na Avenida 9 de Julho de 1985, no Lugar do Noval, no local onde a Ribeira d’Anha a
atravessa, local onde não existiam bermas e que os pedestres que por lá transitavam ponham-se sempre em
perigo, porque tinham que se deslocar pela faixa de rodagem.

- Reparação de Calçada: Na Rua do Lusitano e na Calçada de S. João
- Na Rua do Lusitano, colocou-se calçada à portuguesa em 100 m2 de via, local que tinha sido destruido pela
colocação do material sobrante da execução da rede de gás e na Calçada dos Penedos reparou-se uma zona que
estava degradada pelas chuvas.

- Muro do Lado Nascente do Complexo Desportivo:
- Iniciou-se com a parte que faltava terminar do muro do lado Nascente do Complexo Desportivo, com o
levantamente de mais 4 fiadas de bloco em toda a extensão do muro pertencente à D.ª Maria Lucinda Arezes,
finalizado este trabalho no muro, ele será areado, e levará um gradeamento.

- Muro do Lado Norte do Complexo Desportivo:
- Executou-se o chapisco e encheu-se o alentel no muro do lado norte do complexo desportivo (muro virado ao
Jardim de Infância) em toda a sua extensão.

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;

- Jardins 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.

- Jardins/Separadores da Rua Nova;

- Jardim do Largo do Porteiro;

- Jardim da Rua Pinhal do Mariano;

- Jardim da Rua da Bela Vista.

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

- Rua da Medonha;

- Rua Francisco Viriato;

- Travessa da Fonte de Grades;

- Rua da Fonte de Grades;

- Rua de S. Tiago;

- Rua Benemérito João Sampaio;

- Rua de S. José;

- Travessa de S. Tiago;
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- Rua de Santo António;

- Travessa de Santo António;

- Rua da Residência;

- Rua do Monte da Ola;

- Rua de São João;

- Beco da Igreja;

- Largo António Roleira Marinho;

- Praceta Dr. Araújo Novo;

- Rua da Casa da Fábrica;

- Rua Pinhal do Mariano;

- Largo da Matriz;

- Avenida do Calvário;

- Largo do Calvário;

- Travessa do Calvário;

- Rua Alto da Ola;

- Rua do Lusitano;

- Beco do Lusitano;

- Calçada do Lusitano;

- Rua da Bouça Nova;

- Travessa da Bouça Nova;

- Avenida do Cruzeiro;

- Largo do Porteiro;

- Avenida do Porteiro;

- Rua da Valada;

- Rua do Reguengo;

- Travessa do Reguengo;

- Beco da Serra da Quinta;

- Rua da Serra da Quinta;

Travessa da Escola do Cruzeiro;

- Largo do Monte;

- Rua do Barroco;

- Travessa da Cadeirinha;

- Rua do Monte;

- Travessa do Monte;

- Rua da Urze;

- Rua do Medronho;

- Avenida 9 de Julho de 1985;

- Avenida Prior do Crato;

- Avenida da Estrada Real;

- Travessa da Alminhas do Faro;

- Rua das Alminhas do Faro;

- Travessa do Miradouro;

- Rua do Mirante;

- Rua da Bela Vista;

- Travessa da Bela Vista;

- Beco da Bela Vista;

- Praceta da Bela Vista;

- Avenida de Anha;

- Rua do Barroco;

- Travessa da Estrada Nova;

- Rua da Estrada Nova;

- Rua das Camboas;

- Largo das Camboas;

- Rua da Padela;

- Travessa do Cesteiro;

- Beco das Alminhas do Faro;

- Beco da Padela;

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.

Desporto, Cultura e Educação:
- Cedência das Viaturas: Apoio às Associações e Instituições da vila com a cedência das carrinhas.
- No dia 21, cedeu-se a viatura de 9 lugares (mercedes) à ADCA, para uma deslocação da equipa sénior a Santa
Marta de Portuzelo para a realização do um jogo treino.
- No dia 22, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista à AMVNA, para uma deslocação da sua filarmónica, a Alvito S.
Pedro – Barcelos, para uma atuação.

- Transporte Escolar: Apoio às Crianças do Jardim de Infância e Escola EB1.
- Com o início do ano letivo, a Junta de Freguesia colocou ao dispor o mini autocarro e o seu motorista para o
transporte escolar, tanto de casa para a escola como vice-versa. A adesão a este serviço foi bastante grande,
estamos a transportar mais de 30 crianças.
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- Reparações nos Edificios Escolares: Reparações nos Edificios da Escola EB1 e Jardim de Infância.
- Estamos a levar a efeito pequenas reparações nos edificios da Escola EB1 e Jardim de Infância, em termos de
pintura, na substituição das persianas, arranjos dos autoclismos,

- IV Semana Cultural de Vila Nova de Anha: de 15 a 20 de Setembro
- Como nos anos transatos, levou-se a efeito a Semana Cultural de Vila Nova de Anha, que se saldou por um enorme
sucesso, com a adesão massiça da população de Vila Nova de Anha.
Começando com os TOCADORES AO DESAFIO nas Lages, passando pela ATUAÇÃO DAS DUAS FILARMÓNICAS DE ANHA, uma no
Largo do Porteiro e a outra no Largo das Camboas, passando, também, pela, já famosa, NOITE DA FADOS, no Largo do
Monte, pela DESFOLHADA, no Largo António Roleira Marinho, e finalizado em apoteose, no FESTIVAL DE FOLCLORE, no
Largo do Monte da Ola.

Iluminação Pública:
- Colocação de mais 2 iluminárias
- Foram colocadas mais duas ilumunárias, em dois locais onde eram necessárias, uma foi colocada na Avenida da
Estrada Real, junto à Casa Agricola Antunes e outra na Avenida 9 de Julho de 1985, junto à habitação do Sr. Paulo
Lima.
Desde o início do mandato esta Junta de Freguesia já colocou mais de 70 iluminárias e algumas ainda tiveram que
levar poste e cabos de ligação, aumentando mais de 200% o que vinha a ser feito nos dois anteriores mandatos.
Iluminamos locais que outrora ninguém lá poderia andar à noite, devido à sua escuridão, algum dos quais onde
residiam pessoas idosas que com isto trouxemos um pouco mais de segurança.

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.
Coloca-se material em falta, como sabonete liquido, toalhetes e papel higiénico.

- 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.
- Continuamos a proceder a limpezas de fossas sépticas em locais não abrangidos pela rede de pública de águas
residuais.

- Limpezas de Terrenos: Em terrenos em elevado grau de abandona e com vegetação enorme.
- Levamos a efeito a limpeza de alguns terrenos particulares devido ao seu elevado grau de abandono e com a
vegetação a provocar uma proliferação de bicaharada diversa, estando até a ocupar parte de via pública, ficando
assim a vila muito mais apresentável para por quem cá anda e para aqueles que nos visitam.
- Cortamos a ervas nos taludes do Campo de Futebol, que já estavam enormes, a dar muito mau aspeto ao local.
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- Sinalização: Foram colocados alguns sinais e reparados outros.
- Em locais onde eram estritamente necessários foram colocados sinais de trânsito e noutros locais foram alguns
sinais reparados. Foram colocados alguns espelhos parabólicos e alguns sinais informativos.

- Contentores: Deslocou-se o local dos contentores na Rua Pinhal do Mariano.
- Após várias reclamações dos moradores do loteamento “Praia do Rodanho”, na Rua do Pinhal do Mariano, a Junta
de Freguesia alterou o local dos contentores de recolha dos lixos domésticos.

- Boletim Informativo: Lançamento do sexto número do Boletim
- Lançamos o sexto número do boletim informando sobre tudo o que esta Junta de Freguesia fez em prol de Vila
Nova de Anha, tudo para o desenvolvimento desta terra que todos amamos.

- Eleições: Arranjo das secções de voto para as eleições do dia 29.
- Após solicitação à direção do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha para a cedência do salão de festas e
da sala do ATL para aí se colocar as secções de voto, tivemos que por as salas em conformidade para aí se
realizarem as votações.

- Painel Informativo
- Colocamos o painel informando das atividade, de todas as instituições que nos solicitaram, a realizar durante o
mês de Setembro em Vila Nova de Anha.

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