Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Março/2011

Limpeza de Vias:
- Rua de S. João;
- Beco do Lusitano;
- Rua do Lusitano;
- Calçada do Lusitano;
- Rua Dr. José D’Alpuim;
- Calçada de S. João;
- Largo da Residência;
- Rua da Residência;
- Travessa da Escola do Cruzeiro;
- Rua da Escola do Cruzeiro;
- Avenida da Ribeira d’Anha;
- Largo do Monte da Ola;
- Avenida 9 de Julho;
- Rua da Valada;
- Largo da Matriz;
- Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima;
- Rua do Alto da Ola;
- Largo António Roleira Marinho;

Iluminação Pública:
- Avarias na Iluminação Pública – Como é usual temos comunicado à EDP as avarias na iluminação
pública, sempre que nos informam ou damos conta das mesmas;

Obras:
- Travessa das Camboas – Continua-se com as obras de alargamento, com o derrube de muro na parte
mais estreita da rua e posterior construção do mesmo. Colocou-se também tubagem para canalizar as águas
pluviais e uma “mãe d’água”.
- Rua das Vinhas Velhas – Após a conclusão da 1ª fase do alargamento e pavimentação da Rua das
Vinhas Velhas, contactou-se com o proprietário de um terreno para se proceder ao alargamento do resto que
faltava desta Rua. Após a anuência do mesmo, passou-se ao derrube do que lá existia para se começar com
as obras do muro e coberto.
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- Recolha de Águas Pluviais – Na entrada do Caminho do Moinho do Tulho, efectou-se uma obra para a
recepção e reencaminhamento das águas pluviais que com a pavimentação da Rua do Reguengo se dirigia “de
enxurrada”, tornando esta via um autentico “mar”.

Jardins:
- Corte de Relva e Poda de Arbustos – Embelezaram-se os Jardins de Vila Nova de Anha, cortando-se a
relva e os arbustos, no Centro Civico (Jardins da Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima; Jardim da Capela do
Repouso; Jardim do Largo António Roleira Marinho; Jardim do Cemitério Paroquial), no Largo do Monte da Ola
(Jardins Exteriores à Escola EB 2,3/S); Largo do Calvário, Largo do Porteiro e Jardins da Escola dos
Centenários.
- Lágrima da Av. 9 de Julho – Plantaram-se novas flores e arbustos na lágrima de entrada em Vila Nova de
Anha, na intersecção com a Avenida Ribeira d’Anha, estando durante este mês os funcionários, a regarem e
adubarem a terra, no intuito de as mesmas vingarem, situação que tem sido dificil por ser um local bastante árido.

Educação/Cultura/Desporto:
- Apoio à ADCA – Transportou-se a equipa sénior de futsal da Associação Desportiva e Cultural de Anham
para a realização de jogos da 1ª divisão regional de Viana do Castelo, aos seguintes locais:
- Ambos-os-Rios (Equipa: Cidadelhe);
- Arcos de Valdevez (Equipa: Amigos de Sá);
A ADCA continua a utilizar a sala da Assemblia de Freguesia de Vila Nova de Anha para a realização do curso de
aprendizagem na arte de bem tocar a concertina.
- Desfile Carnavalescos – Após vários anos de enterregno, tornou-se a realizar um desfile carnavalesco em
Vila Nova de Anha, no dia 6 de Março. Tendo a Junta de Freguesia sido a principal impulsionadora do evento, mas
só conseguida devido à participação de diversas instituições desta localidade, a Associação Desportiva e Cultural
de Anha, o Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo de Vila Nova de Anha, a Comissão de Festas,
Comissão de Pais do Agrupamento de Escolas do Monte da Ola, Associação de Caçadaores e Agrupamento 452
do Corpo Nacional de Escutas. No final do mesmo, realizou-se na Largo do Porteiro, uma festinha para os foliões
que quiseram continuar com a festa se divertirem mais um pouco, sendo entregue um prémio ao melhor
mascarado, que, por acaso, foi entregue a um casal de mascarado. No final esta iniciativa saldou-se por um
retumbante êxito.
- Apoio ao Agrupamento de Escolas do Monte da Ola – Subsidiou-se o Jornal Escolar e um Projecto
Educativo na área da biologia do Agrupamento de Escolas do Monte da Ola.

Outras:
- Limpeza de Fossas Sépticas – Continuamos a auxiliar a população que ainda não possui recolha de águas
residuais, realizando sempre que necessário limpezas de fossas sépticas.
- Limpeza do Centro Civico – Efectuamos a limpeza, às segundas e sextas-feiras, do Centro Civico (Largo
da Martiz, Praça Padre Dr. Alipio Lima).

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

Página 1/1

Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Março/2011

- Limpeza das Casas de Banho Públicas – Às segundas e sextas-feiras, fazemos a manutenção das casas
de banho públicas.
- Limpeza de Cemitério de S. Tiago – Executamos trabalhos de manutenção sempre que necessário no
Cemitério de S. Tiago de Anha.
- Painel Informativo – Colocação de Painel Informando a população de todas as actividades que se
realizaram nesta localidade durente o mês de Março.
- Reuniões da CSIF – Continuaram a realizar-se as reuniões da CSIF, na Sala da Assembleia de Freguesia de
Vila Nova de Anha, sobre a supervisão da Secretária da Junta de Vila Nova de Anha, Ana Novo.
- Limpeza do Tanque do Fontão – Limpou-se das areias, que lá se foram depositando, o tanque de
consortes de recolha de água para os cultivos no Fontão.
- Limpeza de Mata – Finalizou-se a limpeza da mata, em frente às Alminhas do Faro, tornando aquele local
menos inóspito e mais aprazível.

O Executivo: ______________________________

______________________________

______________________________
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