Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Abril/2011

Limpeza de Vias:
- Rua da Casa da Fábrica;
- Rua de S. Tiago;
- Rua do Lusitano;
- Rua do Barroco;
- Rua das Lages;
- Rua do Noval;
- Largo do Noval;
- Avenida 9 de Julho;
- Travessa da Bela Vista;
- Rua da Bela Vista;
- Praceta da Bela Vista;
- Largo do Monte;
- Rua do Monte;
- Largo das Camboas;
- Rua das Camboas;
- Calçada dos Penedos;
- Largo do Calvário;
- Avenida do Calvário;
- Caminho do Moinho;
- Travessa da Matriz;
- Largo da Matriz;
- Beco da Igreja;
- Avenida da Igreja;
- Calçada de S. João;

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;
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Obras:
- Gradeamento na Avenida 9 de Julho (Fontão) – Continua esta Junta de Freguesia a olhar pela
segurança de quem transita pelas ruas e caminhos da Vila, mais particularmente na Avenida 9 de Julho, com a
colocação de gradeamento em locais onde havia elevado risco de queda, como é o caso do “Fontão“. Colocou-se
gradeamento no lado direito e esquerdo da avenida, estando agora salvaguardado o perigo de queda da quem por
aí transita.
- Travessa das Vinhas Velhas – Estámos a construir um muro em alvenaria nesta via, após a proprietária ter
dado parte do terreno para dominio público para se executar o devido alargamento da travessa, que em parte dela
se encontra intransitável.
- Rua Dr. José D’Alpuim – Após cedência pela proprietária de 104 m2 do seu terreno a esta Junta de
Freguesia para se executar um alargamento na Rua Dr. José d’Alpuim, tendo a como contrapartida a construção
do muro em alvenaria, que nos econtramos a executar neste momento.
- Muro do Complexo Desportivo – Após o colapso do muro, eregido pelo empreiteiro Construção António
São João, em blocos de cimento de suporte de terras do lado Nascente do Complexo Desportivo, foi, durante este
mês, o mesmo reconstruido, agora em betão ciclópico, pelo mesmo empreiteiro.

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; Jardins do Cemitério Paroquial), no Largo do Monte da Ola
(Jardins Exteriores à Escola EB 2,3/S); Largo do Calvário, Largo do Porteiro, Largo das Camboas, Jardins da
Escola dos Centenários, Separadores Centrais da Rua Nova, Jardim da Escola dos Centenários, Jardins
da Rua do Pinhal do Mariano, Jardins da Rua da Bela Vista, ficando assim a vila toda embelezada nos dias da
visita Pascal.
- Lágrima da Av. 9 de Julho – Continuou-se a tratar destas plantas e arbusto lá plantados, adubando e
regando.

Educação/Cultura/Desporto:
- Apoio à Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância – Transportaram-se as crianças do 4º ano e as
crianças do Jardim de Infância à Escola EB 2,3/S do Monte da Ola, no ambito do projecto escolar “Cientistas de
Palmo e Meio”.
- Empréstimo do Mini-Bus – A Junta de Freguesia após solicitação por parte da Associação Desportiva de
Chafé para transporte da equipa infantil a um torneio de futebol e como esta Junta de Freguesia está sempre
disponivel para apoiar o desporto e a juventude, acedeu a cedência da Associação da nossa terra vizinha.
- Visita Pascal – A Junta de Freguesia apoiou as comissões dos lugares embelezando os locais de fecho da
visita pascal (Camboas e Calvário), engalanando-as com mastros e bandeiras e colocando os palcos nesses
locais.
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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).
- 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 Abril, na Igreja e no Monte da Ola.
- 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.

O Executivo: ______________________________

______________________________

______________________________
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