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Melhoramentos e Rede Viária:
- Rua Nova
- Construção de muro em alvenaria que separa a piscina do terreno do Prof. Mata

Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Limpeza da Rede Viária:
- Beco do Martinho;

- Avenida 9 de Julho de 1985;

- Avenida da Ribeira d’Anha;

- Travessa do Medronho

- Rua da Urze;

- Pracetas das Amoras;

- Rua do Monte da Ola;

- Rua de S. Tiago;

- Praceta Dr. Araújo Novo;

- Largo António Roleira Marinho;

- Rua das Camboas;

- Travessa do Calvário;

- Rua Benemérito João Sampaio;

- Largo do Calvário;

- Rua de S. José;

- Rua Nova;

- Beco do Martinho;

- Rua do Reguengo;

- Travessa das Camboas;

- Rua de S. João;

- Travessa da Camboas;

- Avenida do Porteiro;

- Rua do Reguengo;

- Largo do Porteiro;

- Nas bermas da Avenida 9 de Julho de 1985, junto ao entroncamento com a Avenida de Ribeira d’Anha, fizemos
um corte das Austrálias/Giesta, que por lá proliferavam que já prejudicava quem circulava por esta via, tanto a pé,
bicicleta ou quaisquer outras viaturas.
- Capinaram-se alguns terrenos onde o silvado era um foco de bicharada diversa.

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

- Jardim do Largo das Camboas;

- Jardim do Lavadouro do Fins Noval;

- Jardins da Praça Padre Dr. Alipio Silva Lima;

- Jardim da Escola dos Centenários;

- Jardim da Rua Nova;

- Jardim do Largo António Roleira Marinho;

- Jardim do Largo do Monte da Ola

- Jardim do Cemitério de S. Tiago de Anha;

- Jardim do Sr. dos Aflitos;

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, são reuniões que visam
discutir e identificar problemas sociais e a implementar medidas para colmatar esses problemas.

Desporto, Cultura e Educação:
- Apoio às Associações/Instituições: Mini-autocarro ao dispor das associações e ATL da freguesia
- Dia 2 - Transporte dos utentes do Lar do CSP de V. N. Anha à Alvarães para verem os Andores floridos
- Do dia 16 ao 30 – Transporte das crianças dos dois ATL de V. N. de Anha, ATL do Centro Social Paroquial e do
Grau de Sucesso, às suas atividades.

- Apoio à Escola EB 1 Ciclo:
- Colocação de estrado na Quinta de Brejuinha para a festa de final do ano letivo, da Escola EB1.
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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 atividades que as Escolas nos solicitaram.

- Colocação de Stands – Festa das Associações e Elevação de Anha a Vila
- Colocação de stands, na Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima para a realização da festa das associações e
elevação de Anha a vila, que irá decorrer de 5 a 9 de Julho.

- Cortar e Rachar de Lenha: Festa das Associações e Elevação de Anha a Vila
- Foram-se cortar alguns pinheiros, oferecidos por Anhenses, para serem leiloados diversos tratores de lenha para
fazermos face às despesas desta festa.

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.

- Limpeza da Praia:
- Como é apanágio da Junta de Freguesia, colaboramos com a Câmara Municipal na limpeza da Praia do Rodanho,
tanto mecânica como manualmente, com a colocação de 2 pessoas na limpeza manual e uma máquina de limpeza para
limpeza do areal. Colocamos, também, duas pessoas para zelarem pelos balneários, com todos os produtos necessários
para a higiene do espaço e de quem os utiliza.

30 de Junho de 2014
A Junta de Freguesia

____________________________________________________________
(Rui Jorge Ribeiro Martins de Matos)
____________________________________________________________
(Ana Sofia Lima Novo)
____________________________________________________________
(José Carlos Oliveira Gonçalves)
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