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Melhoramentos e Rede Viária:
- Finalização de Muro – Rua Nova:
- Finalizamos com o muro pertencente à Familia Inocêncio.

Jardins e Limpeza da Rede Viária:
- Limpeza da Rede Viária:
- Caminho do Moinho;

- Rua da Bouça Nova;

- Beco do Martinho;

- Avenida da Escola do Cruzeiro;

- Largo das Camboas;

- Rua da Padela;

- Rua da Valada;

- Rua dos Penedos;

- Rua de Sendim;

- Avenida do Porteiro;

- Rua da Vinhas Velhas;

- Travessa das Vinhas Velhas;

- Rua do Campo das Laranjeiras;

- Rua dos Olmes;

- Avenida do Cruzeiro;

- Pulverizamos com herbicida diversas ruas.

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
- Durante este mês continuamos a pôr ao dispor das instituições de Vila Nova de Anha as viaturas da Junta de
Freguesia, Mini-autocarro e Carrinha Mercedes Vito, para as suas deslocações.
- Festa Popular da AMVNA
- A Junta de Freguesia, à imagem de anos anteriores, prestou todo o apoio necessário para o bom desenrolar da
festa popular promovida pela AMVNA.

- Festa de Nossa Senhora d’Agonia
- Como vem acontecendo de há largos anos para cá, Vila Nova de Anha, fez-se representar com mais de 50
elementos no cortejo da Festa de Nossa Senhora da Agonia, com o Grupo das Sargaceiras e o nosso Rancho Folclórico.

- Terreno para os Carrões da Festa
- A Junta de Freguesia ajudou a Comissão de Festas a encontrar um terreno para colocar os carrões da 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.

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

1

Relatório Mensal de Trabalhos

Agosto/2014

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

____________________________________________________________
(Ana Sofia Lima Novo)

____________________________________________________________
(José Carlos Oliveira Gonçalves)
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