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Melhoramentos e Rede Viária:
- Muro na Rua Tanque do Mestre:
- A Junta de Freguesia em contrapartida ao alargamento feito nesta via está a construir um muro em pedra no
terreno do sr. José da Cunha.
- Execução e colocação de portão neste terreno.

- Passadiço da Avenida 9 de Julho de 1985 (Lugar do Noval):
- Continuamos com a execução do passadiço na Avenida 9 de Julho de 1985, no Lugar do Noval, estando neste
momento a executar uma entrada para uma propriedade a meio do passadiço, em consonância com o acordo feito com o
proprietário.

- Beco do Martinho:
- Continuamos a levar a efeito o alargamento desta via.

- Avenida 9 de Julho de 1985 (Lugar do Cruzeiro):
- Arrajamos um local onde se concentrava bastante água da chuva e que impossibilitava os moradores de entrar
para sua casa.

- Escola dos Centenários (Recuperação de Sala):
- Continuamos com a recuperação da sala que o chão estava a desabar, com a colocação de entulho na caixa de
ar e colocação de areia fina por cima do entulho.

- Rua da Padela (Alargamento)
- Continuamos a executar os muros no Alargamento da Rua da Padela.

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

- Rua das Camboas;

- Calçada de S. João;

- Rua de S. João;

- Largo do Monte da Ola;

- Rua da Residência;

- Rua Dr. José d’Alpuim;

- Rua do Mirante;

- Travessa do Miradouro;

- Rua do Prado;

- Travessa da Alminhas do Faro;

- Rua da Bela Vista;

- Travessa da Bela Vista;

- Praceta da Bela Vista;

- Beco da Bela Vista;

- Avenida de Viana do Castelo;

- Avenida da Estrada Real;

- Beco do Martinho;

- Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima (limpeza do pó de pedra);
- Lavagem das Alminhas da Rua de S. Tiago e da Sinalização;
- Lavagem do Cruzeiro, e dos bancos em pedra do Largo da matriz.

- Corte de Relva: Corte de relva em alguns jardins de Vila Nova de Anha
- Jardins do Monte da Ola;

- Jardim do Lavadouro do Fins Noval.

- Jardins da Rua da Bela Vista;

- Poda de Árvores: Poda de árvores em alguns locais de Vila Nova de Anha
- Jardins da Rua do Monte da Ola
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- Jardim do Lavadouro do Fins Noval;

- Jardins da Rua da Bela Vista;
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Iluminação Pública:
- Colocação de Luz nos Abrigos de Passageiros:
Estando todos os abrigos de passageiros sem luz porque as lampadas se encontravam fundidas, a Junta de
Freguesia fez a mudança de todas essas lampadas, estando agora todos os abrigos com luz.

- Reparação da Luz do Cemitério de S. Tiago de Anha:
A luz do cemitério de S. Tiago de Anha acendia mas pouco depois ia a baixo e não mais voltava, mas com a ajuda
de um eletricista conseguimos resolver o problema, isto porque ele detetou um curto-circuito nos cabos eletricos e neste
momento a eletricidade foi restabelecida.

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.
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 11, cedeu-se o mini-autocarro e motorista à ADCA, para uma deslocação a Vila Praia de Âncora para a
realização de um jogo com a equipa local.
- No dia 18, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista aos Escuteiros, para uma deslocação a Esposende.
- No dia 25, cedeu-se o mini-autocarro e o motorista à ADCA, para uma deslocação a Monção, para a realização de
um jogo com a equipa do 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 no logradouro da Escola EB1 e Jardim de
Infância.
- Colocaram-se uns bancos e pintaram-se alguns muros nestes dois estabelecimentos de ensino.

- 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: Colocação de Stands
- Devido à realização de uma festinha para anagriação de fundo para as festas anuais de Vila Nova de Anha, a Junta
de Freguesia preparou o recinto, Praceta Dr. Araújo Novo, colocando-se dois stands e uma lona.

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.
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- 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.

- 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.

- Limpeza de Pinhal: Junto às Alminhas do Faro
- Procedemos ao desbaste dos imensos arbustos e vegetação alta que proliferava neste pinhal fronteiriço aos
reservatórios de água. Durante duas semanas os funcionários cortaram e derrubaram diversa vegetação que se concentrava
neste local, permitindo agora uma visão integral dos reservatórios e da única habitação desse local, protegendo, também,
assim o local.

- Limpeza de Baldio: No loteamento do Faro
- No Loteamento do Faro, na Confrontação da Rua da Bela Vista e da Travessa da Bela Vista, no terreno onde se
encontra a PT da EDP, procedemos a uma limpeza profunda, debastando o mato e podando as árvores lá existentes, dando
outra “cor” áquele local.

- Limpeza de Terrenos no Fins Noval:
- Os terrenos contiguos ao Lavadouro do Fins Noval foram profundamente limpos com o trator da Junta de
Freguesia, porque se encontravam cheios de arbusto e mato. Além desta limpeza, cortamos, também, as ramadas das
árvores existentes nesses terrenos.

31 de Janeiro de 2014
A Junta de Freguesia
____________________________________________________________
(Rui Jorge Ribeiro Martins de Matos)
____________________________________________________________
(Ana Sofia Lima Novo)
____________________________________________________________
(José Carlos Oliveira Gonçalves)
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