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Melhoramentos e Rede Viária:
- Beco do Martinho:
- A Junta de Freguesia Está a levar a efeito o alargamento de parte do Beco do Martinho. Começamos pela
demolição dos muros existentes para executar os recuos acordados com os proprietários, após esse recuo executamos
os alicerces para se erguer os muros em bloco.

- Postos dos Correios de Vila Nova de Anha
- Executamos obras no r/c do edificio da Junta de Freguesia, após acordo com a Associação Despotiva e Cultural
de Anha (ADCA), para a cedência da sala onde era, anteriormente, a sua sede, trocando para a sala que era ocupada pela
Assembleia de Freguesia, para aí ser colocado o POSTO DOS CORREIOS DE VILA NOVA DE ANHA.
- As obras que executamos foram ao nivel da pintura do edificio, da execução de uma divisão em pladour para
arrumos, colocação de novas instalações elétricas e a colocação dos balcões que vieram do antigo posto dos correios.
- O posto dos CTT de Vila Nova de Anha começou a laborar no dia 28 deste mês, ficando com as mesmas
valências do posto anterior e a pessoa que ficou a dirigir o posto é uma pessoa de grande confiança deste executivo, a
Sofia Novo, por isso, achamos que foi a decisão mais correta.

- Execução de Alargamento na Rua da Padela:
- Estamos a executar Alargamento da Rua da Padela, em dois terrenos onde os proprietários cederam para se
proceder a este alargamento, num local bastante estreito desta via. Após a demolição do muro passamos à reconstrução
em pedra.

- Muro do Complexo Desportivo:
- Estamos a terminar o execução do muro do lado Norte, com o “chapisco”.

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

- Rua dos Olmes;

- Rua do Tiro;

- Rua Alta;

- Rua da Ola;

- Rua da Estrada Nova;

- Travessa da Escola do Cruzeiro;

- Rua do Pinhal da Ola;

- Rua das Giestas;

- Rua do Moinho de Vento;

- Rua 2 de Julho de 1985;

- Avenida do Cruzeiro;

- Travessa de S. Pedro;

- Praça Dr. Araújo Novo;

- Beco do Martinho;

- Largo do Monte da Ola;

- Rua do Alto da Ola;

- Travessa do Extremo;

- Beco do Extremo;

- Travessa das Escolas;

- Rua do Extremo;

- Largo António Roleira Marinho

- Corte de Relva: Corte de relva em alguns jardins de Vila Nova de Anha
- Jardins do Largo do Calvário;

- Jardim da Capela do Sr. dos Aflitos

- Poda de Árvores: Poda de árvores em alguns locais de Vila Nova de Anha
- Avenida 9 de Julho de 1985;

- Avenida da Igreja;

- Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima;

- Largo António Roleira Marinho (Deputado);
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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 2, cedeu-se o mini-autocarro e motorista à ADCA, para uma deslocação da equipa sénior a Vila Praia de
Âncora para a realização de um jogo com a equipa local.
- No dia 10, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista à AMVNA, para uma deslocação da sua filarmónica a Grandra,
Esposende.
- No dia 23, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista à ADCA, para uma deslocação da equipa sénior a Valênça, para
a realização de um jogo com a equipa do Friestense.

- Corte de Erva nas Escolas: Apoio às Escolas EB1 e Jardim de Infância
- Os funcionários da Junta de Freguesia procederam ao corte da erva no logradouro da Escola EB1 e Jardim de
Infância.
- Colocaram-se uns bancos e pintaram-se alguns muros nestes dois estabelecimentos de ensino.

- 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.

- 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.

- Apoio à Comissão de Festas: Limpeza do Armazém para a colocação dos carrões
- Tendo-se encontrado este armazém, em Vila Fria, e depois de tudo acordado com os proprietários, passamos ao
transporte dos carrões, tendo, em grande cooperação com a comissão de festas, num sábado de madrugada, efetuado o
seu transporte para o local.

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.
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- 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.

- Estaleiro da Junta de Freguesia
- Continuamos a preparar o estaleiro da Junta de Freguesia, no terreno contiguo ao Jardim de Infância de Vila Nova de
Anha, colocando em todo o seu perimetro uma rede para vedá-lo, colocamos uma estrutura para lá debaixo se colocar o trator
e a carrinha de 1ª intervenção a fogos florestais, abrigadas das intempéries.

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