Vila de

ANGEJA
Junta Freguesia de ANGEJA
Câmara Municipal aposta na recolha de óleo alimentar
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Para além da reciclagem de papel, embalagens de plástico, vidro e pilhas,
as pessoas do concelho poderão, agora, reciclar também o óleo alimentar que
utilizam na confeção de alimentos, poupando o ambiente.

Recenseamento Eleitoral:
A inscrição e transferência de cidadãos nacionais residentes no território nacional é feita automaticamente, através do cartão de cidadão e dos sistemas de identificação civil e militar. A
inscrição de cidadãos estrangeiros continua a ser feita na Junta de Freguesia.

Estimados Angejenses
Passados dois anos e meio do início deste mandato e depois
de alguns compromissos importantes feitos durante a campanha eleitoral autárquica, chegou a hora de apresentar e dar a
conhecer o que demais importante tem sido realizado na Freguesia, sempre com objetivo de uma melhoria contínua para
que todos nos possamos sentir melhor em Angeja.

António Almeida

Telefones Úteis:
234529300 – Câmara Municipal
http://www.cm-albergaria.pt
234522225 – Fax Câmara Municipal
800204207 – Recolha de monos
234529112 – Bombeiros Alb.-a-Velha
234521237 – GNR Alb.-a-Velha
234911497 – Unidade de Saúde
234911157 – Farmácia Angeja
234914064 – Creche Helena A. Quadros
234914875 – Serviços de Acão Social
234913671 – Centro Social Paroquial
234917821 – Paroquia de Angeja
234914076 – Escola da Várzea
234914075 – Escola da Cruz
234914555 – Jardim Inf. Várzea
234914553 – Jardim Inf. Praça

ECOPONTOS

Junta de Freg. de Angeja
Morada: Praça da República
3850-443 Angeja
Tlm: 96 3857781
Telef: 234 912 278
Fax: 234 912 278
Web: www.jf-angeja.pt
Email : geral@jf-angeja.pt
jfangeja@sapo.pt
Horário:
Segundas-feiras das 18 h às 19.30h
Quintas-Feiras das 9h às 10 h
CEMITÉRIO
Horário: Das 8:30h às 17horas
No Verão: aos fins-de-semana das 8:30h às
19horas
Espaço dos CTT e espaço INTERNET – de segunda a sexta das 9h30 às 12h30

Vidro /:. Papel /:. Embalagens

RECICLAGEM

A freguesia está equipada com mais ECOPONTOS
Aprenda a fazer a separação de lixos
.:. O AMBIENTE AGRADECE .:.
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pós a aquisição dos terrenos e da consequente
construção do pavilhão Polidesportivo, chegou a
hora da sua inauguração, uma mais-valia para a Freguesia e para o Concelho devido à sua polivalência.
Uma infraestrutura que foi adiada sucessivamente,
mas que hoje é uma realidade graças ao empenho e
determinação do Sr. Presidente da Câmara Municipal
e da sua equipa.

Outros destaques
- A aquisição dos terrenos para os acessos ao pavilhão e a construção do
arruamento.
- O Centro Educativo e a consequente requalificação
da escola da Várzea, um imóvel secular.
- A intervenção da Polis da Ria, nas margens do rio
Vouga junto ao parque do Areal, tornando ainda mais
acolhedora e bela aquela paisagem.
- A melhoria contínua da rede viária com a repavimentação das ruas da Feira Nova, Val do Sol, Vales Grandes até às oficinas, Manuel Martins de Azevedo, Agostinha Pereira etc.
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Destaques

Destaques

Da atividade da Assembleia de Freguesia, destacamos:
Continuação...
- A manutenção dos caminhos agrícolas, por vezes com o apoio dos agricultores.
- A pintura da nossa unidade de saúde.
- A realização dos passeios seniores anuais.
- A assinatura de protocolo com os CTT, e a mudança dos serviços para a
Junta de Freguesia, para que não se perdesse mais um serviço público,
que iria prejudicar muito a nossa população em especial a mais idosa.
- A iniciação do processo de levantamento para atribuição dos números
de polícia que contamos concluir até ao fim do ano.
- O apoio às nossas associações.
Continuamos a dar uma especial atenção à limpeza da nossa Vila, que
pode ainda estar mais limpa se todos colaborarmos; a junta faz a recolha
de monos, só precisa de nos informar.
Isto é o que de mais relevante tem sido feito, nestes tempos tão difíceis
para o povo português, onde o trabalho, a segurança a educação e a
saúde estão muitas vezes em risco; trabalhamos todos os dias para tornar
melhor a nossa comunidade, não perdendo a esperança nem o objetivo
de um futuro melhor.
Espaço Internet, na sede da Junta de Freguesia, o Horário de abertura dos
CTT (de Segunda a Sexta das 9:30h às 12:30h )
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- Aprovação de protocolos a estabelecer entre Câmara Municipal e a Junta de Freguesia para o quadriénio 2012/2013.
- Cedência do direito de superfície de terrenos para a construção do Centro Escolar de Angeja.
- Cedência do direito de superfície de terrenos para a construção do Pavilhão Polidesportivo de Angeja.
- Cedência do direito de superfície do logradouro da antiga serração para
construção de espaço verde/lazer.
- Análise e discussão da reforma da Administração Local (anexação das
Freguesias).
- Organização de Grupo de Trabalho para elaboração de Moção de Censura ao Livro Verde da Reforma da Administração Local (anexação das
Freguesias).
- Diversas sugestões de melhoria para a Freguesia.
- Análise, discussão e participação em reuniões com Responsáveis da
ASCENDI (A29) com intuito de resolver os problemas de circulação nas
zonas envolventes ao Troço rodoviário.
- Envio de ofícios aos Responsáveis da ASCENDI (A29).
- Apreciação e Aprovação das atividades da Junta de Freguesia.
- Apreciação e Aprovação da conta de gerência.
- Envio de ofício para entidades reguladoras a pedir reforço do quadro
Médico em Angeja.
- Aprovação do voto de pesar ao Sr. Manuel da Silva Pires e Eduardo Costa
pelos serviços prestados.
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