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Melhoramentos e Rede Viária:
- Rua da Valada – Alargamento
- Conclusão do alargamento que estamos a levar a efeito na Rua da Valada (Vitor Vinagre), na qual erguemos um
muro em alvenaria, após o recuo acordado e colocação de uma placa sinalizadora, porque depois deste alargamento, à
frente, ficou a existir um estrangulamento na via.

- Rua Nova – Execução de Muros
- Na Rua Nova continuamos a execução de muros, nos terrenos cedidos, aquando da abertura da Rua:
- Diversos muros, em bloco, junto à Piscina.
- Muro em pedra, terreno do Sr. António Barros.

- Rua da Fonte de Grades
- Refizemos a entrada e colcamos uma grelha na entrada do Sr. Fonte, para recolha das águas pluviais, para que o
volume de água que, agora, vem pela rua abaixo não lhe torne a entrar pela casa a dentro.

Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Limpeza da Rede Viária:
- Largo do Monte da Ola;

- Rua do Moinho de Vento;

- Rua das Giestas;

- Rua do Azevinho;

- Rua do Pinhal de Campos;

- Calçada de S. João;

- Rua das Camboas;

- Calçada dos Penedos;

- Rua dos Penedos;

- Beco dos Penedos;

- Avenida Prior do Crato;

- Rua das Mimosas;

- Praceta das Mimosas;

- Rua do Pinhal da Ola;

- Rua de S. José;

- Rua Benemérito João Sampaio;

- Travessa de S. Tiago;

- Rua de S. João;

- Procedemos à limpeza de diversas sargetas que se encontravam obstruidas.

- Jardins - Corte de Relva:
- Jardim do Largo das Camboas;

- Jardins do Largo do Monte da Ola;

- Poda de Arbustos:
- Procedemos à poda de diversos arbustos e árvores em Vila Nova de Anha, no Centro Civico, no Largo das
Camboas e Largo do Monte da Ola.

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 A.D.C.A., com a Secretária desta Junta de Freguesia a ser a mediadora. Encontros que visam discutir e
identificar problemas sociais e a implementar medidas para colmatar esses problemas.

Iluminação Pública:
- Colocação de poste de iluminação, no Beco da Valada, para posteriormente lá ser colocado um ponto de luz,
local este que durante a noite se encontra em completa escuridão, ficando assim a servir duas habitações.
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Desporto, Cultura e Educação:
- Apoio às Associações/Instituições: Mini-autocarro e a Mercedes ao dispor das Instituições
- Dia 1 de Novembro: Transporte dos jogadores de futsal da ADCA a Ponte da Barca.
- Dia 8 de Novembro: Transporte de um Grupo à S. Lourenço da Montaria.
- Dia 19 de Novembro: Transporte dos jogadores de futsal da ADCA a Refoios – Ponte de Lima.

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.

- 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 Novembro de 2014
A Junta de Freguesia
____________________________________________________________
(Rui Jorge Ribeiro Martins de Matos)

____________________________________________________________
(Ana Sofia Lima Novo)

____________________________________________________________
(José Carlos Oliveira Gonçalves)
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