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Melhoramentos e Rede Viária:
- 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 acordado com os
proprietários que cederam o terreno.

- Execução de Rampas (Avenida da Igreja)
- Procedemos à execução de rampas para providenciar melhores acessibilidades a pessoas com mobilidade
reduzida nos passeios da Avenida da Igreja, em frente ao Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha

- 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-dear e colocação de areia fina por cima do entulho.

- Execução de dois canteiros (Avenida da Igreja)
- Executamos dois canteiros na Avenida da Igreja nos dois lados do passeio do parque de estacionamento em
frente ao Centro Social Paroquial de Anha.

Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Limpeza da Rede Viária:
- Rua de S. Tiago;

- Rua do Alto da Ola;

- Rua da Serra da Quinta

- Avenida da Estrada Real;

- Avenida Prior do Crato;

- Rua de Santo António;

- Travessa de S. António;

- Rua do Barroco;

- Largo do Monte;

- Rua do Monte;

- Praça das Amoras;

- Largo do Porteiro;

- Rua do Pinhal de Campos;

- Rua das Alminhas do Faro;

- Rua do Azevinho;

- Travessa da Cadeirinha;

- Travessa do Monte;

- Rua do Monte da Ola;

- Travessas das Alminhas do Faro;

- Limpeza de Pinheirais e Lotes
- Levamos a efeito a limpeza de três pinheirais e um lote no Alto do Faro, com a anuência dos proprietários,
porque já tinhamos bastantes reclamações para a falta de limpeza e era um foco de “bicharada”.

- Corte de Relva:
- Jardins do Largo do Porteiro;

- Jardim da Escola dos Centenários;

- Jardins do Centro Civico;

- Jardim do Lavadouro do Fins Noval;

- Jardins da Rua da Bela Vista;

- Poda de Árvores
- Jardins da Rua do Monte da Ola

Abate de Árvores
- Abatemos diversas árvores no jardim que ladeia o Cemitério de S, Tiago de Anha, porque as suas raizes
estavam a destruir o muro de suporte do Cemitério e em substutuição das árvores fizemos um jardim com flores
coloridas.
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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.
Estes encontros visam discutir e identificar problemas sociais e a implementar medidas para colmatar esses
problemas.

Desporto, Cultura e Educação:
- 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
- Colocação de Stands, na Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima para a relaização de um feirão.

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.

- 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.

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