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Dezembro/2013

Melhoramentos e Rede Viária:
- Recuperação de Sala na Escola dos Centenários:
- A Junta de Freguesia deparou-se com o abatimento do chão de uma das salas da Escola dos Centenários e por
tal retirou-se tudo que lá estava e iniciamos com as obras de recuperação com o retirar do madeiramento que fazia parte
do chão desta sala.
- Finalizado este trabalho passamos para o enchimento da caixa do soalho com entulho que vinha do Beco do
Martinho.

- Postos dos Correios de Vila Nova de Anha
- Já em fase de “velocidade de cruzeiro” continuamos a equipar o posto dos CTT de Vila Nova de Anha com mais
material vindo da antiga estação dos CTT.

- Execução de Alargamento na Rua da Padela:
- Continuamos a executar Alargamento da Rua da Padela, com a construção dos diversos muros, em alvenaria.

- Beco do Martinho:
- Continuamos o alargamento desta via com a construção dos diversos muros em bloco.

- Sinalização – Avenida 9 de Julho:
- Num local onde têm ocorrido diversos acidentes, e após diversos pedidos à Câmara Municipal para fazerem algo
para que tal deixasse de acontecer tão frequentemente, mas na qual não obtivemos qualquer resposta da Câmara
Municipal, a Junta “pôs pés ao caminho” e colocou nesta curva diversos pilharetes de sinalização e pintou as guias em
amarelo para prevenir os automobilistas da curva perigosa.

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

- Travessa do Calvário;

- Avenida do Calvário;

- Largo do Calvário;

- Rua Dr. José d’Alpuim;

- Beco da Serra da Quinta;

- Corte de Relva: Corte de relva em alguns jardins de Vila Nova de Anha
- Jardins do Rio Fins Noval;

- Jardim da Escola do Centenários;

- Jardim da Av. 9 de Julho (entrada);

- Largo das Camboas;

- Poda de Árvores e Arbustos: Poda de árvores e arbustos em alguns locais de Vila Nova de Anha
- Largo das Camboas;

- Largo do Calvário;

Desporto, Cultura e Educação:
- Cedência das Viaturas: Apoio às Associações e Instituições da vila com a cedência das carrinhas.
- No dia 14, cedeu-se o mini-autocarro e motorista à ADCA, para uma deslocação da equipa júnior a Refoios para
a realização de um jogo com a equipa local, e para a deslocação da equipa sénior a Ponte da Barca, para a realização de
um jogo para o campeonato regional da AFVC com a equipa local.
- No dia 22, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista à ADCA, para uma deslocação da sua equipa júnior a Monção
para a realização de um jogo com a equipa local, o Estrelas de Monção
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- No dia 19 e 22, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista à ADCA, para duas deslocações dos meninos do Centro de
Estudos “Grau de Sucesso”, sediado em Vila Nova de Anha, a Esposende e à Amorosa
- No dia 23, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista à ADCA, para uma deslocação dos meninos do ATL do Centro
Social Paroquial de Vila Nova de Anha, a Viana do Castelo.

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.

- Animações de Natal: Colocação de Iluminação e Música Natalicia.
- Durante a Época Natalicia a Junta de Freguesia providenciou para aqueles que frequentaram o Centro Civico de
Vila Nova de Anha iluminação e música a condizer com a época que atravessamos, com a ajuda de alguns comerciantes de
Vila Nova de Anha.

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