Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Setembro/2010

- Limpeza de Viária:
- Rua do Barroco: Continuação da limpeza do mês passado.
- Rua da Casa da Fábrica: Continuação da limpeza do mês passado.
- Rua das Lages: A rua foi toda limpa.
- Acesso ao lavadouro das Lages: O acesso foi todo limpo, estava o
lavadouro inacessível devido a silvado e ervas enormes.
- Rua de S. João: A rua foi toda limpa.
- Rua de S. Tiago: A rua foi toda limpa.
- Rua Benemérito João Sampaio: A rua foi toda limpa.
- Rua do Alto da Ola: Limpeza na parte traseira da Escola EB 2,3/S.
- Avenida de Viana do Castelo: O talude existente junto à Escola EB
2,3/S de Monte da Ola, que se encontrava cheio de silvado, fetos e outros
arbustos foi completamente limpo antes do início das aulas.
- Rua da Fonte de Grades: A rua foi toda limpa.
- Rua de S. José: A rua foi toda limpa.
- Travessa de S. Tiago: A travessa foi toda limpa.
- Travessa da Fonte de Grades: A travessa foi toda limpa.
- Avenida do Cruzeiro: A avenida foi toda limpa.
- Rua de Sendim: A rua foi limpa nas redondezas da Escola EB 1º Ciclo.
- Rua das Camboas: A rua foi toda limpa.
- Largo António Roleira Marinho: O largo foi todo limpo;
- Praceta Dr. Araújo Novo: A praceta foi toda limpa.
- Rua Francisco Viriato (Poeta Anhense): A rua foi toda limpa.
- Largo do Monte da Ola: O largo foi todo limpo.
- Beco da Tapada: O beco foi todo limpo.
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- Rua da Ola: A rua foi toda limpa.
- Rua Alta: A rua foi toda limpa.
- Rua do Tiro: A rua foi toda limpa.

- Iluminação Pública:
- Lâmpadas Fundidas: Foram enviadas à EDP diversas comunicações com
a indicação das lâmpadas de Iluminação Pública que se encontravam fundidas,
estando a EDP a fazer as reparações devidas.

- Obras:
- Rua do Reguengo: Enquanto se espera pela deliberação da Câmara
Municipal para a pavimentação desta rua, continuam-se com os alargamentos
estando a mesma já com uma largura considerável e continua-se a falar com
mais proprietários para se continuar a alargar em outros locais da rua.
- Alargamento da Rua do Barroco/Av. 9 de Julho: Deu-se
continuidade à obra iniciada no mês transacto do alargamento na intersecção
da Rua do Barroco com a Avenida 9 de Julho, na denominada “Alminhas da
Senhora das Oliveiras”. Neste alargamento será executado o muro que se
derrubou para efectuar o recuo na Rua do Barroco e Avenida 9 de Julho e além
do muro será executado um passeio e um abrigo de passageiro do lado da
Avenida 9 de Julho.
- Colocação de Gradeamento: Colocou-se gradeamento em dois locais
onde poderia haver perigo de quedas:
- Na Pontelha da Bouça Nova - local onde já aconteceram diversos
acidentes devido a quedas para a ribeira
- Na Avenida 9 de Julho - no Lugar da Valada, sítio que é bastante alto e
onde poderia haver risco de queda aos mais desprevenidos.
- Abertura da Travessa das Camboas: Continuou-se a contactar mais
proprietários para aquisição de mais terrenos para abertura e alargamento da
Travessa das Camboas, via esta que vai ajudar bastante os moradores das ruas
das Camboas e S. João.

- Jardins:
- Jardins do Monte da Ola: Corte de relva e aparo de arbustos;
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- Jardim da Escola dos Centenários: Corte de relva e rega, adubagem e
outros cuidados para este novo Jardim ser um dos cartões-de-visita de Vila
Nova de Anha.
- Jardim das Camboas: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardim do Largo do Porteiro: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardins do Centro Cívico: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardim do Largo António Roleira Marinho: Corte de relva e aparo
de arbustos;
- Jardins da Rua da Bela Vista: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardins do Pinhal do Mariano: Corte de relva.

- Cultura/Desporto/Educação:
- Apoio à Filarmónica: Temos apoiado a Filarmónica, com a cedência da
carrinha Mercedes, sempre que haja ensaios ou actuações, para a recolha dos
músicos para os ensaios e posterior entrega à proveniência.
- Semana Cultural: A Junta de Freguesia começou com uma nova
iniciativa, algo nunca realizado nesta localidade, a semana cultural, com a qual
se pretendeu oferecer à população algo mais, que estava banido, algo que não
existia e que para usufruirmos teríamos que nos deslocar a outras localidades.
Esta primeira edição, contou com o seguinte programa:
- Dia 18/09 (Sábado) Apresentação da Equipa de Futsal da ADCA para a
época 2010/2011, apresentação dos novos equipamentos e dos jogadores,
equipa técnica e da Direcção. No início e intervalo houve a apresentação de um
ginásio cediado nesta localidade;
- Dia 19/09 (Domingo) Lançamento de um Livro de Poemas de uma
conterrânea, Graça Lário;
- Dia 21/09 (Terça) Escola de Concertinas da ADCA, que nos agraciaram
com umas boas horas de cantares ao desafio e toque de concertina;
- Dia 23/09 (Quinta) Teatro, muito bem executado pelos elementos que
formam o Grupo de Danças e Cantares da Casa do povo de Vila Nova de Anha;
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- Dia 24/09 (Sexta) Noite de Fados, foi uma maravilhosa noite de fados
realizada na Quinta do Paço d’Anha, ao ar livre;
- Dia 25/09 (Sábado) Desfolhada à moda antiga, no Largo António
Roleira Marinho com os condimentos todos, vinho, sardinhas, broa e o muito
procurado milho rei,
- Dia 26/09 (Domingo) Festa no Largo do Monte da Ola, a apoteose final
com porco no espeto, com a actuação da Orquestra Ligeira do Centro Social
Paroquial de Vila Nova de Anha e o Grupo Musical Lima Rock.
Em resumo foi uma semana bastante agradável, tendo esta primeira edição
sido um retumbante êxito. A Junta de Freguesia fica muito agradecida à
população de Vila Nova de Anha, pela adesão que tiveram a esta iniciativa,
demonstrando que foi um bom passo dado e mais alento deram para que
surjam outras iniciativas do género no futuro.
- Formação RVCC Profissional: A formação continua a ser realizada na
Sala da Assembleia com a presença de 20 pessoas, existindo formação para o
9º ano e para o 12º ano de escolaridade.
- Recinto das Escolas: Antes do início do ano lectivo de 2010/2011, foram
os funcionários desta autarquia efectuar o corte das ervas, tanto no recinto da
Escola EB 1º ciclo como no Jardim de Infância de Vila Nova de Anha,
preparando ambos os recintos para uma recepção condigna dos alunos.

- Outras:
- Limpeza do Centro Cívico: Todas as segundas e sextas-feiras o Centro
Cívico é limpo, varrido e tirado o lixo das papeleiras;
- Limpeza dos wc’s públicos: Os WC públicos são limpos às segundas e
sextas-feiras, sendo colocados toalhetes, sabobete líquido e papel higiénico se
necessário.
- Limpeza de fossas sépticas: Continua-se com a limpeza de fossas
sépticas nas zonas que não se encontram abrangidas por rede pública de águas
residuais.
- Limpeza da Praia do Rodanho: Finalizou-se no dia 15 a limpeza
manual e mecânica da Praia do Rodanho.
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- Colocação de painel informativo: Continua-se a colocar um painel
informativo no Centro Cívico, para informar a população dos eventos culturais,
sociais e desportivos desta vez referentes ao mês de Outubro.
- Balneários do rodanho: Finalizou-se no dia 15 a estadia da zeladora dos
balneários do Rodanho, proporcionou por mais um ano em que quem quer que
fosse àquela praia tivesse os balneários sempre asseados e frescos.
- Colocação dos horários da TUV: Foram colocados em dois abrigos de
passageiros (Av. 9 de Julho (Cruzeiro) e Av. de Anha) dois placards com os
horários dos autocarros dos Transportes Urbanos de Viana do Castelo, vulgo
transcunha, que fazem carreia para esta localidade.
- Limpeza da Ribeira d’Anha: Efectuou-se a limpeza da Ribeira d’Anha
num dos locais mais críticos, onde não havia Inverno que passasse que não
houvessem cheias no Lugar do Noval, onde a Ribeira d’Anha atravessa a
Avenida 9 de Julho, tirando-se todas as ervas, arbustos, árvores que estavam a
estrangular a ribeira e impediam que as águas corressem livremente, fazendo
com que as mesmas tivessem que galgar as margens e inundassem os campos
contíguos.

O Executivo:______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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