SE TEM MAIS DE 17 ANOS, PODE RECENSEAR-SE OU TRANSFERIR A
SUA INSCRIÇÃO.

Telefones Úteis:
234529300 – Câmara Municipal
234522225 – Fax Câmara Municipal
800204207 – Recolha de monos
234529112 – Bombeiros Alb.-a-Velha
234521237 – GNR Alb.-a-Velha
234911497 – Unidade se Saúde
234911157 – Farmácia Angeja
234914064 – Creche Helena A. Quadros
234914875 – Serviços de Acção 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
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CEMITÉRIO
Horário: Das 8h às 17horas
No Verão: aos fins-de-semana das 8:30h
às 19horas

Junta de Freg. de Angeja
Morada: Praça da República
3850-443 Angeja
Tlm: 96 3857781
Telef: 234 912 278
Fax: 234 912 278
Email : jfangeja@sapo.pt
Horário:
Segundas-feiras das 18 h às 19.30h
Quintas-Feiras das 9h às 10 h

A população residente na freguesia de Angeja, segundo os resultados
publicados pelos Censos de 2001.
Total Homens Mulheres
2320
1149
1171

- Para o efeito, dirija-se à Comissão Recenseadora, correspondente à
residência indicada no Bilhete de Identidade (É obrigatório que se
inscreva na Freguesia da residência indicada no B.I.)
- Nota: sem o Bilhete de Identidade não poderá inscrever-se;



RECENSEAMENTO ELEITORAL

INFORMAÇÕES
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António Almeida

Neste primeiro número pretende-se, ainda, revelar os principais projectos
para o ano de 2007, procurando dar resposta aos anseios de vários anos
dos amigos e habitantes de Angeja:
- os sanitários Públicos no Jardim Dr. Jaime Portugal;
- o arranjo e embelezamento do Largo da Salgueira;
- a conclusão das obras de requalificação da Rua da Pereira;
- a pavimentação da Viela do Chão de Moinho, no Fontão;
- o projecto para construção do futuro Pavilhão Gimnodesportivo nos
Esporões;
- a aquisição de alguns terrenos circundantes à zona do futuro Pavilhão;
- outras pequenas obras que, não enchendo a vista, são o garante do
bem-estar e da qualidade de vida da população;
- a realização de uma viagem para os idosos da freguesia a Pontével Cartaxo, no âmbito da geminação entre as duas vilas.

A Junta de Freguesia de Angeja, órgão executivo da freguesia, deliberou
criar um boletim informativo. Através dele, espera fazer chegar à
população de forma clara e objectiva o que de mais relevante vai sendo
realizado em Angeja, com algumas informações úteis para o quotidiano
dos angejenses e daqueles que aqui vão chegando.

Estimados Angejenses

Junta de Freguesia de Angeja
Nº1 / Ano 2007

Boletim
Informativo

A construção de passeio na entrada da Rua da Laranjeira;

O início da construção de passeios nas Marridas;

O arranjo do jardim na sede da Junta de Freguesia;

No cemitério:

⇒

⇒

⇒

⇒

A aquisição de um terreno nos Esporões, para integrar na área da
futura zona desportiva;

Obras de manutenção e aquisição de alguns equipamentos para as
escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-infância, através
do protocolo estabelecido com a Câmara Municipal;

Realização de uma homenagem ao Sr. António Lopes das Neves;

Encontros com representantes da Junta de Freguesia de Pontével,
com o objectivo de continuar o intercâmbio entre as duas vilas
geminadas.

⇒

⇒

⇒

⇒
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A reparação do Caminho do Cabecinho em “tout-venant”;

⇒

 Construção de vinte fundações para concessão;

A construção de valetas em cimento na Travessa do Cabeço e na
Rua do Ribeiro;

 Colocação de placas de proibição de despejo de lixos e entulho
nos largos da Afeiteira, da Lavandeira, da Poça, da Variante, da
Cambeia, na entrada do caminho do Vale da Cana e na entrada
para o Campo do Tojo;

 Limpeza de alguns locais transformados em lixeiras e com muito mau
aspecto;

 Limpeza das ruas e valetas;

A maior atenção prestada à limpeza da nossa Freguesia:

⇒

⇒

Da actividade da Junta de Freguesia, destacamos:

Destaques de 2006
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- A discussão de assuntos de interesse para a freguesia, nomeadamente:

Plano de Urbanização de Angeja;

Sugestão de sinalização para a circulação rodoviária;

Aprovação das taxas e emolumentos cobrados pela Junta de Freguesia;

Sugestão de arranjo de várias vias de comunicação;

Sugestão de obras a inserir nos Planos de Actividades da Câmara Municipal e
da Junta de Freguesia;

Sugestão para a limpeza de determinados espaços públicos;

Apreciação da actividade da Junta de Freguesia.

Da actividade da Assembleia de Freguesia, destacamos:

- Discussão e aprovação do Plano de Urbanização de Angeja; envio para a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento do Centro – aguardando-se a aprovação do
documento.

- O início das obras de requalificação da Rua da Pereira;

- O início dos trabalhos de recolha para a elaboração do projecto do Pavilhão
Gimnodesportivo;

- A elaboração dos projectos dos sanitários públicos e do arranjo urbanístico do Largo da
Salgueira;

- A cedência de materiais para a construção de passeios e valetas na freguesia;

- A colocação de rails na curva da Rua das Cruz, junto à Variante;

- A colocação de vários pontos de iluminação pública em vielas e nas principais ruas;

- A colocação de sinalização vertical pela freguesia;

- A conclusão da requalificação do largo do Areal;

- A pavimentação dos encontros da ponte Dr. Gilberto Madail;

- A pavimentação da Rua do Ribeiro e colocação de iluminação pública entre a estação
elevatória e a rotunda do Areal;

- A construção da ponte do Ribeiro;

Da actividade da Câmara Municipal, destacamos:

Destaques de 2006

