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Melhoramentos e Rede Viária:
- Execução de Muro em Pedra na Rua Tanque do Mestre:
- A Junta de Freguesia continua com o processo de abertura e alargamento da Rua do Tanque do Mestre, estando
agora a tratar de erigir o muro do terreno pertencente ao Sr. José da Cunha.

- Estaleiro da Junta de Freguesia: Na Avenida do Cruzeiro, no local onde estavam os carrões
- Após a Junta e Freguesia ter conseguido um armazém, em Vila Fria, para colocar os carrões das festas, o local
foi transformado em estaleiro, procedemos à vedação do terreno com a colocação de rede “malha sol”. Este
estaleiro será utilizado para colocação dos inertes, e de outros materiais que estavam arrumados (sinais, chapas,
etc) e para colocar as viaturas, trator, atrelado, carrinha de 1ª intervenção de fogos florestais.
- No entanto, teve que se arrumar o espaço que estava uma completa confusão cheia de lixo, pedaços de madeira
dos carrões e outro lixo diverso, tivemos que requisitar dois contentores industriais que foram enviados
completamente cheio de lixo. Além deste trabalho, procedemos ao corte de três árvores de grande porte que
enchiam, este local e todos os que os rodiavam, uma lixeira.

- Muro do Lado Nascente do Complexo Desportivo:
- Está praticamente finalizado este muro faltando só a colocação da rede, nos ferros que já lá estão chumbados
no muro.

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.

- Podas: Podaram-se diversas árvores e arbustos nos Jardins de Vila Nova de Anha
- Rua Nova

- Praça Padre Dr. Alipio Silva Lima;

- Avenida da Igreja;

- Largo António Roleira Marinho;

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

- Rua do Lusitano;

- Largo da Matriz;

- Avenida de Anha;

- Caminho do Moinho;

- Rua Tanque do Mestre;

- Rua de S. João;

- Rua das Camboas;

- Travessa das Camboas;

- Avenida do Cruzeiro;

- Rua da Escola do Cruzeiro
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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 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 5, cedeu-se o mini-autocarro e motorista à ADCA, para uma deslocação da equipa júnior a Ponte da Barca
para a realização de um jogo com a equipa do Ambos-os-Rios.
- No dia 12, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista ao Agrupamento 452 de S. Tiago de Anha, para uma deslocação
do Grupo dos Caminheiros, para a realização de uma atividade, no Parque Biológico de Gaia e ao Rates Park, com
transporte de ida no sábado de manhã e o regresso no domingo no Domingo à tardinha.
- No dia 19, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista à AMVNA, para uma deslocação da Filarmónica da AMVNA,
para uma atuação, em Curvos, Esposende.
- No dia 26, cedeu-se o mini-autocarro e motorista à ADCA, para uma deslocação da equipa júnior a Monção para a
realização de um jogo com a equipa local, Estrelas de Monção.

- Corte de Erva nas Escolas: Apoio às Escolas EB1 e Jardim de Infância
- Os funcionários da Junta de Freguesia procederam ao corte da erva, que, em altura, já passavam a de algumas
crianças que frequentam estes estabelecimentos de ensino, além da erva apanharam-se as imensas folhas que
encontravam por todo o logradouro.

- Arranjos na Escola EB1 e Jardim de Infância
- Com a ajuda da Câmara Municipal continuamos com as pequenas reparações que são necessárias para o bom
desenrolar do ano letivo.

- Colocação de Rede de Protecção: Na Escola EB1
- A Junta de Freguesia por solicitação da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 e Jardim
de Infância de Vila Nova de Anha, colocou uma rede de proteção nas traseiras da Escola EB1, porque o muro era de
facil transposição e nesse terreno há um poço sem proteção nenhuma e a Associação de Pais fez chegar essa
preocupação à Junta de Freguesia que de imediato acedeu ao pedido e colocou lá a já referida rede.

- Transporte Escolar: Apoio às Crianças do Jardim de Infância e Escola EB1.
- A Junta de Freguesia continuou a pôr ao dispor o mini autocarro e o seu motorista para o transporte escolar.

- Transporte dos Carrões para Armazém: Apoio à Comissão de Festas.
- A Junta de Freguesia reparando o estado de degradação dos carrões utilizados no cortejo etno-alegórico das
festas de Vila Nova de Anha, e que se ficassem mais um ano à mercê do tempo não teriamos carrões para as festas
de 2014, encontrou uma solução, encontrou-se um armazém em Vila Fria para os colocar. Após acharmos esta
solução, tinhamos que colocar lá os carrões e para tal a Junta de Freguesia ajudou a comissão de festas em tudo o
que foi necessário, tendo tudo ocorrido sem incidentes.
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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.
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.

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

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