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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)
- Continuamos com a 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

- Alargamento da Rua Dr. José d’Alpuim
- Na saída da Rua Dr. José d’Alpuim, após cedência do proprietário, o Sr. Joaquim Rego, procedemos ao
alargamento da Rua Dr. José d’Alpuim, começando com a demolição do muro para posterior recuo e reconstrução. Com
este alargamento o acesso aos lugares de S. João e Residência ficam com acesso bastante melhorados, onde
anteriormente não chegava uma ambulância ou um carro de bombeiros agora já é possivel.

- Melhoramentos no Edificio Sede da Junta de Freguesia
- Esta Junta de Freguesia conscenciosos das pessoas com mobilidade reduzida, levou a efeito um melhoramento
no edificio sede da Junta de Freguesia, começando pela execução de rampas para essas pessoas poderem aceder muito
mais facilmente ao interior do edificio, eliminando assim as escadas ingremes existente anteriormente.
- Substituiram-se as caixilharia de madeira por aluminio, tentando assim aclimatizar o interior da Junta, trabalho
este sem custas para a Junta de Freguesia, por ter sido uma permuta entre a Junta e a empresa que colocou a caixilharia,
existindo agora um local para exposições.
- Pintou-se o interior da sede e numa das salas substitui-se a alcatifa por madeira e alterou-se a disposição do
interior da sede.

- Execução de Passeio na Avenida 9 de Julho de 1985
- Continuamos a executar passeios na Avenida 9 de Julho de 1985 (casa do Cesteiro), porque pensamos primeiro
na segurança das pessoas e este local é de perigosidade extrema.

Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Limpeza da Rede Viária:
- Rua da Casa da Fábrica;

- Rua do Noval;

- Caminho do Moinho;

- Rua do Barroco;

- Rua do Fontão;

- Rua do Reguengo;

- Rua do Pinheiro Manso;

- Largo do Monte da Ola;

- Rua de S. Tiago;

- Rua das Mimosas;

- Rua 2 de Julho de 1985;

- Travessa de S. Pedro;

- Avenida 9 de Julho de 1985;

- Travessa de Estrada Nova;

- Travessa das Escadinhas;

- Rua Francisco Viriato (Poeta Anhense);

- Rua da Medonha;

- Rua da Padela;

- Rua das Camboas;

- Beco da Padela;

- Calçada dos Penedos;

- Largo das Camboas;

- Avenida Prior do Crato;

- Beco do Pombal;

- Travessa da Fonte de Grades;

- Rua da Fonte de Grades;

- Rua das Lages;

- Rua da Bouça Nova;
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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 às Associações: Mini-autocarro ao dispor das associações da freguesia e de fora da freguesia
- Dia 1 – Transporte da equipa de futsal da ADCA a Ponte da Barca, para a realização de um jogo para o campeonato
distrital de A. F. de Viana do Castelo.
- Dia 2 – Transporte da equipa de atletismo do Olimpico Vianense a Pombal ao campeonato nacional de corta-mato

- Apoio à Comissão de Festas: Colocação de Stands
- Colocação de stands, na Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima para a realização de feirão.

- Desfile de Carnaval: Realizamos mais uma vez o desfile de Carnaval de Vila Nova de Anha
- No dia 1 realizou-se novamente, pelo terceiro ano consecutivo, o desfile de carnaval, com a ajuda das associações
da Freguesia, que participaram com os carros alegóricos e com foliões. I níciou-se, na escola dos centenários e finalizou na
Avenida da Igreja, de seguida realizou-se o baile dos foliões no salão da Casa do Povo de Vila Nova de Anha.

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.

- Entrega da Declaração do IRS
- Durante este mês esteve na sede da Junta de Freguesia o André Loureiro a preencher, gratuitamente, as
declarações de IRS, em formato papel, e continuará nos próximos dois meses.
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31 de Março de 2014
A Junta de Freguesia
____________________________________________________________
(Rui Jorge Ribeiro Martins de Matos)
____________________________________________________________
(Ana Sofia Lima Novo)
____________________________________________________________
(José Carlos Oliveira Gonçalves)
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