Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Fevereiro/2011

- Limpeza de Viária:
- Largo do Porteiro.
- Avenida do Porteiro.
- Rua da Fontinha.
- Rua do Meio.
- Caminho do Moinho.
- Rua do Prado.
- Rua do Fontão.
- Rua da Valada.
- Avenida Prior do Crato.
- Beco do Porteiro.
- Avenida 9 de Julho.
- Beco da Valada.
- Caminho do Moinho do Tulho.
- Beco do Ferreiro.
- Rua de S. João.
- Calçada de S. João.
- Rua do Fontão.
- Travessa de Sendim.
- Rua do Alto da Ola.

- 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, e colocou-se luzes de xenon em
todos os postes do Largo do Monte da Ola (junto à Escola EB 2,3/S do Monte da
Ola).
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- Obras:
- Rua do Reguengo: Após a finalização dos alargamentos, a firma Irmãos
Peixoto, Lda, pavimentou, a tapete betuminoso, a Rua do Reguengo desde a
intersecção da Rua da Valada de Baixo com o Largo do Porteiro.
- Pavimentação do Largo do Porteiro: Aproveitando que se
pavimentou a Rua do Reguengo, a mesma empresa tratou de pavimentar o
Largo do Porteiro, também a tapete betuminoso, colocando alcatrão por cima
do empedrado lá existente.
- Pavimentação de Parte da Rua da Valada: Estando a firma Irmãos
Peixoto, Lda no terreno a asfaltar a Rua do Reguengo e o Largo do Porteiro,
resolveu a Junta de Freguesia asfaltar a tapete betuminoso, por cima do
paralelo lá existente, esta Rua desde a Avenida 9 de Julho e a Rua do Campo
das Laranjeiras.
- Abertura da Travessa das Camboas: Continuam-se com os trabalhos
de abertura desta via, com os encaminhamentos das águas pluviais, e
alargamento de muros. Colocou-se uma “Lágrima” na intersecção com a
Avenida 9 de Julho e colocou-se asfalto triturado para conter o deslocamento
de terras pelas chuvas. Começou-se ainda a construção de muro no topo da
Travessa, numa zona que se vai intrevir com um alargamento, ficando assim a
mesma transitável a veículos automóveis.
- Construção de Muro na Rua do Alto da Ola: Após o derrube do
muro existente e o devido recuo para alargamento da rua atrás referida,
passou-se ao erguer do muro em alvenaria, conforme o acordo com a
proprietária que cedeu o terreno, ficando agora à espera do término do muro
para se executar a pavimentação da parte da Rua que se alargou..

- Jardins:
- Jardim da Capela do Sr. dos Aflitos: Corte de relva e aparo de
arbustos.
- Jardim do Centro Cívico: Corte de relva e aparo de arbustos, nos jardins
do Centro Cívico de Vila Nova de Anha.
- Jardim da Escola dos Centenários: Corte de relva e aparo de
arbustos.
- Corte das Árvores no Jardim de Infância: Levou-se a cabo o corte
das árvores que se encontravam do lado poente do Jardim de Infância, que
estavam a danificar a estrutura do edifício com as raízes e os telhados com os
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ramos. Este trabalho foi executado por uma empresa especializada para tal
serviço, sendo que os funcionários da Junta de Freguesia efectuaram a limpeza
da ramada que lá ficou depositada.
- Jardinagem da Lágrima: Realizou-se a jardinagem da lágrima de
acesso à vila, tentando dar alguns embelezamentos a um local um pouco
inóspito.

- Cultura/Desporto/Educação:
- Formação RVCC Profissional: A formação continua a ser realizada na
Sala da Assembleia com a presença de 20 formandos, existindo formação para
a obtenção do 9º ano e para o 12º ano de escolaridade.
- Transporte Escolar: Continua-se a realizar o transporte das crianças do
Jardim de Infância e Escola EB 1 de Vila Nova de Anha, de casa para a escola e
vice-versa.
- Apoio à Escola EB 2,3/S de Monte da Ola: Transportou-se uma
turma ao Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana do
Castelo, numa visita de estudo com o intuito de “Conhecer os anfibios de
Portugal”.
- Apoio aos Agrupamento 452 do C.N.E.: Transportaram-se os Lobitos
a uma actividade a Avintes.

- Outras:
- Renovação das Placas Informativas: Foram colocadas placas
informativas na intersecção da Avenida de Anha com a Rua de S. Tiago.
- Espelhos Parabólicos: Foi colocado um espelho parabólico na
intersecção da Avenida de Anha com a Rua de S. Tiago.
- Limpeza do Centro Cívico: Todas as segundas e sextas-feiras o Centro
Cívico é limpo, varrido e é 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, sabonete
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.
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- Colocação de painel informativo: Colocação de painel informativo no
Centro Cívico, para informar a população dos eventos culturais, sociais e
desportivos do mês de Fevereiro.
- 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. Estas reuniões são coordenadas pela Secretária desta
Autarquia, Sofia Novo, com a participação das freguesias de Castelo do Neiva,
S. Romão do Neiva, Chafé e Vila Nova de Anha.
- Limpeza do Cruzeiro (Pelourinho): Realizou-se a limpeza ao Cruzeiro
(pelourinho) com lixívia, eliminando-se a sujidade que se agarrou à pedra.
- Limpeza de Mata: Realizou-se a limpeza de uma mata em frente às
Alminhas do Faro, que se encontrava em muito mau estado de conservação
permitindo assim visibilidade dos reservatórios de água do “Alto do Faro”.

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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