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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.

- Alargamento da Rua de Sendim
- Continuamos com a execução do alargamento da Rua de Sendim, com a reconstrução do muro em alvenaria,
após recuo do muro, da familia do Sr. Torcato.

- Alargamento da Rua Dr. José d’Alpuim
- Acabamos com o alargamento da Rua com o finalizar da execução do muro do sr. Rego e com a colocação de
placas toponímicas com as indicações dos lugares de S. João, de Residência, Capela de Stº António e Alminhas do
Faro.

Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Limpeza da Rede Viária:
- Rua do Pinhal do Mariano;

- Avenida do Porteiro;

- Beco do Porteiro;

- Caminho do Moinho do Tulho;

- Caminho da Tomadia;

- Largo do Porteiro;

- Avenida de Anha;

- Rua do Noval;

- Avenida 9 de Julho de 1985;

- Rua das Lages;

- Rua de S. João;

- Rua da Padela;

- Largo das Camboas;

- Rua das Camboas;

- Beco da Padela;

- Calçada dos Penedos;

- Avenida do Calvário;

- Travessa do Calvário;

- Largo da Matriz;

- Avenida da Igreja;

- Rua Nova;

- Rua do Lusitano;

- Rua Francisco Viriato;

- Travessa da Fonte de Grades;

- Beco do Lusitano;

- Calçada do Lusitano;

- Rua do Moinho de Vento;

- Rua da Fonte de Grades;

- Beco da Tapada;

- Rua da Bouça Nova;

- Rua das Giestas;

- Rua Campo das Laranjeiras;

- Trav. da Escola do Cruzeiro;

- Travessa das Vinhas Velhas;

- Rua das Alminhas do Faro;

- Rua da Casa da Fábrica;

- Rua Dr. José d’Alpuim;

- Rua da Residência;

- Rua de S. Tiago;

- Rua do Alto da Ola;

- Travessa da Bouça Nova;

- Jardins - Corte de Relva:
- Jardim do Largo do Calvário;

- Jardins do Largo do Monte da Ola;

- Jardim do Largo das Camboas;

- Jardim do Lavadouro do Fins Noval;

- Jardins da Praça Padre Dr. Alipio Silva Lima;

- Jardim do Largo do Porteiro;

- Jardim da Capela do Sr. dos Aflitos;

- Jardim da Escola dos Centenários;

- Jardim da Rua da Bela Vista;

- Jardim da Rua Nova;

- Jardim do Largo António Roleira Marinho;

- Jardins do Cemitério de S. Tiago;

- Lágrima da Avenida 9 de Julho de 1985;
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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:
- Novas instalações Eletricas na Escola EB1:
- A Junta de Freguesia levou a efeito durante as férias da páscoa, a alteração de todas as hastes de iluminação das
salas de aulas e todas as respetivas lampadas, isto após solicitação da Associação de Pais e Encarregados de Educação
da EB1 e Jardim de Infância de Vila Nova de Anha, porque a iluminação anterior era já bastante exígua.
- Sala Museu na sede da Junta de Freguesia:
- Aproveitando uma sala na sede da Junta de Freguesia e com a ajuda do Prof. Manuel Domingos, a Junta de
Freguesia irá durante o decorrer do ano proceder a exposições temáticas alusivas às épocas que atravessamos, tendo
começado com a Quaresma/Páscoa, e qual esteve dia e noite para quem quisesse ver através da vitrina.

- Apoio às Associações: Mini-autocarro ao dispor das associações da freguesia e de fora da freguesia
- Dia 6 – Transporte da equipa de futsal da ADCA aos Arcos de Valdevez, para a realização de um jogo para o
campeonato distrital de seniores da A. F. de Viana do Castelo.
- Dia 11 – Transporte de um grupo de escuteiros do Agrupamento 452 – S. Tiago de Anha a Cossourado, para a
realização de um acampamento.
- Dia 7 a 17 – Transporte das crianças do Centro de Estudos “Grau de Sucesso” às diversas atividades realizadas
nas Férias da Páscoa.
- Dia 17 – Transporte das crianças do ATL do Centro Social Paroquial de V. N. Anha a um workshop a Darque.
- Dia 26 – Transporte de um grupo de escuteiros do Agrupamento 452 – S. Tiago de Anha aos Arcos de Valdevez.
- Dia 27 - Transporte dos músicos da filarmónica da AMVNA a Outeiro para uma atuação.
- Dia 28 – Transporte dos músicos da filarmónica da AMVNA a Fão para uma atuação.

- Compasso Pascal: Festejos da Quaresma e Páscoa
- A Junta de Freguesia, como em anos transatos, auxiliou as comissões dos lugares na preparação da receção ao
compasso pascal, com os cortes de relvas e limpeza dos locais onde finalizava o compasso.
- Lavamos as cruzes da via-sacra, para lhe tirarmos os musgos e as sujidades, desde a igreja até ao calvário e
colocamos os mastros e o palco no Largo das Camboas.
- Colocamos tarjas a anunciar os festejos da quaresma, nas diversas entradas de Vila Nova de Anha
- No domingo de páscoa, abrimos a porta da sede da Junta de Freguesia para recebermos o Compasso Pascal e
todos os anhense que o quiseram fazer.
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- 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, do transporte escolar e de todas
as ativiades que as Escolas nos solicitaram.

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

- Queima do Judas: Apoio à comissão de festas da Quima do Judas
- Como em anos anteriores apoiamos a Comissão de Festas da Queima do Judas, com a cedência e colocação do
palco para a realização da mais uma afamada Queima do Judas de Vila Nova de Anha, mas, não, sem antes termos cortado a
relva dos Jardins e podado as árvores do largo.

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.

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