Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Novembro/2010

- Limpeza de Viária:
- Avenida da Estrada Real – Desbastou-se o mato, arbustos, pequenas
árvores, tudo que existia nas bermas e terrenos contíguos e que impedia uma
boa visibilidade para os condutores existente nas bermas, desde o limite com
Darque, principalmente na curva bastante perigosa, onde já ocorreram diversos
acidentes por causa da falta de visibilidade, até às Alminhas do Faro.
Aproveitou-se para limpar a estrada romana lá existente, a denominada Estrada
Real, que antiguamente era utilizada pelos peregrinos a Caminho de Santiago
de Compostela, estando a mesma incluida no Roteiro dos Caminhos de
Santiago.
- Travessa das Alminhas do Faro – Limpou-se até aos reservatórios de
água do Faro.
- Rua da Bela Vista.
- Beco da Bela Vista.
- Travessa da Bela Vista.
- Praceta da Bela Vista.
- Rua do Pinhal do Mariano.
- Rua da Serra da Quinta.
- Rua do Lusitano.
- Beco do Lusitano.
- Calçada do Lusitano.
- Rua das Lages.
- Rua do Alto da Ola.
- Travessa do Monte.
- Travessa da Cadeirinha.
- Rua do Monte da Ola.
- Rua Dr. José d’ Alpuim.
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- Rua da Residência.
- Avenida 9 de Julho (parte da Avenida).

- 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.

- Electrificação da Travessa da Camboas: Colocaram-se 4 postes
que foram cedidos pela EDP, sendo que o trabalho de os retirar de onde se
encontravam e de os fixar nesta via foram realizados pela Junta de Freguesia.
Após a sua fixação ao solo, ordenou-se à Empresa “Electro-Minho, Lda” a
execução da obra de electrificação da Travessa, com a colocação de 5
armaduras e cabo para se proceder à ligação dos mesmos.

- Electrificação da Rua do Pinheiro Manso e Fontão: Foram
colocados 4 postes que foram cedidos pela EDP, sendo que os trabalhos de os
retirar de onde se encontravam e de os fixar nestas vias foram realizados pela
Junta de Freguesia. Após a sua fixação ao solo, ordenou-se à “Electro-Minho,
Lda” a execução da obra de electrificação de parte da Rua do Fontão e da Rua
do Pinheiro Manso, com a colocação de 5 armaduras e cabo para se proceder à
ligação dos mesmos.

- Hastes de Iluminação Pública: Colocaram-se 7 armaduras novas, em
diversos locais da Vila:
- Travessa de S. Tiago(1): No início da parte por pavimentar;
- Rua da Medonha(2): Junto à pontelha da Ribeira e junto ao nº.93;
- Rua do Monte da Ola(1): Junto ao Nº.20;
- Rua da Estrada Nova(1): No inicio do caminho de servidão;
- Rua do Reguengo(1): Junto ao nº.182;
- Rua do Alto da Ola(1): Junto ao nº.155;

- 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.
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- Alargamento da Rua do Barroco/Av. 9 de Julho: Deu-se
continuidade à obra iniciada no mês de Agosto do alargamento na intersecção
da Rua do Barroco com a Avenida 9 de Julho, na denominada “Alminhas da
Senhora das Oliveiras”, estando já nos acabamentos dos muros alargados
ficando a faltar o arranjo do piso.
- Abertura da Travessa das Camboas: Continuam-se com os trabalhos
de abertura desta via, com os encaminhamentos das águas pluviais, e
alargamento de muros.
- Recolha de Águas Pluviais: Na entrada da Travessa do Monte, junto à
Rua do Monte da Ola, colocou um colector de águas pluviais, devido ao enorme
caudal de água que se dirigia para essa via vinda dos montes do calvário.
Colocou-se uma no inicio e outra a meio da travessa tentando assim acabar
com o dilúvio que outrora se registava na Rua do Monte e Largo do Monte,
aquando das grandes chuvadas.
- Colocação de Portões: Colocaram-se portões no complexo desportivo,
tentado assim evitar “males maiores” devido às obras que aí ainda se realizam.
Nos terrenos onde se realizaram Alargamentos na curva da Avenida 9 de Julho,
no Lugar da Valada, colocaram-se lá portões fechando assim as propriedades.
- Melhorias no Largo do Monte: Após várias reclamações dos
moradores a Junta de Freguesia resolveu fazer melhorias no Largo, isto é,
rebaixaram-se as rampas, e fizeram-se recolhas de água em entradas de
garagens

- Jardins:
- Jardins da Rua da Bela Vista: Corte de relva e aparo de arbustos,
tanto não jardim no inicio da rua como na jardim junta ao posto de
transformação da EDP.
- Jardim do Largo das Camboas: Corte de relva e aparo de arbustos e
árvores.
- Jardim do Largo do Calvário: Corte de relva e aparo de arbustos.

- Poda de árvores: Podaram-se as árvores na Avenida 9 de Julho, na Rua
Nova e na Rua da Bela Vista, no jardim junto ao PT da EDP.
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- Cultura/Desporto/Educação:
- 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.
- Apoio contínuo às instituições locais: Continua esta Autarquia a
apoiar todas as instituições da freguesia, tais como:
Agrupamento 452 do CNE: Cedência do Mini-Bus para o transporte dos
“lobitos” à piscina de ondas em Esposende;
ADCA: Cedência do Mini-Bus para o transporte da equipa júnior a
Ponte da Barca, para a realização de um jogo de futsal.
Filarmónica: Cedência da Mercedes 9 lugares para transporte dos
músicos para os ensaios.
Centro Social Paroquial de V. N. Anha: Apoio monetário à construção
de um parque de manutenção junto ao Centro social.
Agrupamento de Escolas do Monte da Ola: Cedência do Mini-Bus e da
Mercedes de 9 lugares, para transporte das crianças do 6º ano para visita de
estudo ao sistema dunar da Praia do Roadanho.
- Encontro Sénior: Realizou-se no dia 24 deste mês, um encontro sénior, no
salão de festas do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha, tendo participado
neste evento aproximadamente 250 pessoas. A Junta de Freguesia associou-se à
Câmara Municipal e prontificou-se a realizar este evento em Vila Nova de Anha, sendo
esta a data que nos calhou, na festinha houve um bailarico com música gravada e no
final a Junta de Freguesia ofereceu-lhes um lanche, tendo-se saldado por um sucesso.

- Outras:
- Limpeza do Centro Cívico: Todas as segundas e sextas-feiras o Centro
Cívico é limpo, varrido e tirado o lixo das papeleiras;
- Limpeza das casas de banho públicas: As casas de banho públicas
são limpas às segundas e sextas-feiras, sendo colocados toalhetes, sabobete
líquido e papel higiénico se necessário.
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- 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.
- Colocação de painel informativo: Colocação de painel informativo no
Centro Cívico, para informar a população dos eventos culturais, sociais e
desportivos no mês de Novembro.
- Limpeza no cemitério de S. Tiago: Realizou-se a limpeza que todas as
semanas é levada a cabo no Cemitério de S. Tiago.
- Reuniões da CSIF: Continua-se a realizar reunião da CSIF, sendo que as
mesmas são organizadas pela Junta de Freguesia, e realizadas na sala da
Assembleia de Freguesia, sendo as mesmas coordenadas pela Secretária desta
Autarquia, Dra Sofia Novo. Esta CSIF, engloba as freguesias de Castelo do Neiva,
S. Romão do Neiva, Chafé e Vila Nova de Anha, que se reúnem para abordarem
problemas que atormentam as populações destas localidades, como são
exemplo, o flagelo do desemprego, do alcoolismo, das drogas, entre outras, e
com estas reúniões tentam-se encontram soluções para amenizar tais
problemas.

O Executivo:______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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