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Melhoramentos e Rede Viária:
- Reparações de Calçada em algumas vias:
- Reparou-se o pavimento em calçada na Rua das Giestas/Rua do Moinho de Vento e na Rua do Noval.

Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Limpeza da Rede Viária:
- Rua da Serra da Quinta;

- Avenida 9 de Julho de 1985;

- Rua Pinhal do Mariano;

- Rua Nova;

- Beco da Serra da Quinta;

- Rua da Casa da Fábrica;

- Avenida do Cruzeiro;

- Avenida de Anha;

- Rua de Santo António;

- Largo da Matriz;

- Avenida da Igreja;

- Rua das Lages;

- Avenida Prior do Crato;

- Rua de Sendim;

- Travessa das Escolas;

- Rua da Escola do Cruzeiro;

- Beco do Lusitano;

- Rua do Lusitano;

- Rua da Fonte de Grades;

- Travessa da Fonte de Grades;

- Travessa de Sto António;

- Rua de S. Tiago;

- Travessa da Matriz;

- Beco da Igreja;

- Largo da Matriz;

- Rua da Fontinha;

- Rua da Serra da Quinta;

- Rua do Tanhoco;

- Rua do Campo das Laranjeiras;

- 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 da Capela 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. Encontros 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 29 - Transporte dos utentes do Lar do CSP de V. N. Anha a Braga para visitarem os Mosteiros do Bom Jesus
e do Sameiro.
- Durante o mês de Julho fizemos o transporte das crianças dos dois ATL’s de V. N. Anha, o ATL do Centro Social
Paroquial e do Grau de Sucesso, às suas atividades das férias de verão.
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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.

- IV Feira das Associações e XXIX Aniversário de Elevação de Anha a Vila
- Como usual, voltamos a realizar a Festinha da Feira das Associações e do Aniversário de Anha a Vila, com as
tasquinhas dos “comes e bebes”, uma exposição de dois pintores, o leilão de oferendas e com as atuações da Filarmónica
da AMVNA, Escola de Concertinas da ADCA, o Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo de Anha e com um
agrupamento musical para encerrar a festa no dia 9 de Julho.

- Festas de Vila Nova de Anha:
- A Junta de Freguesia à imagem de anos anteriores prestou todo o apoio necessário para o bom desenrolar das
festas, tratando de toda a parte logistica da festa, como são exemplos, a colocação do palanque, dos palcos, colocação de
cadeiras, arranjos dos carrões.

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.

31 de Julho de 2014
A Junta de Freguesia

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