Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Maio/2011

Limpeza de Vias:
- Travessa da Estrada Nova;
- Rua Francisco Viriato (Poeta Anhense);
- Rua das Lages;
- Rua da Medonha;
- Travessa das Escadinhas;
- Rua do Tanque do Mestre;
- Avenida Prior do Crato;
- Rua do Noval;
- Rua das Mimosas;
- Diversas ruas foram pulverizadas com ervicida:
- Avenida 9 de Julho de 1985;
- Rua do Pinhal de Campos;
- Rua do Azevinho;
- Rua do Tanhoco;
- Rua da Casa da Fábrica;
- Rua das Lages;
- Rua de S. Tiago;
- Rua do Barroco;
- Rua 2 de Julho de 1985;
- Rua do Fontão;
- Rua do Loureiro;
- Rua de Sto. António;
- Rua da Ola;
- Rua do Tiro;
- Rua Alta;
- Rua do Extremo;
- Travessa do Extremo;
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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;
- Colocação de Haste – Foi colocada uma haste de iluminação pública na Rua Benemérito João Sampaio, num
local bastante sombrio.

Obras:
- Murete na Rua do Tanque do Mestre – Continua esta Junta de Freguesia com o alargamento da Rua do
Tanque do Mestre e por exigência dos proprietários, para que se proceda a tais alargamentos, temos erigido muretes
em alguma propriedades.
- Travessa das Vinhas Velhas – Conclui-se 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.
- Rua Dr. José D’Alpuim – Após a EDP ter mudado o poste que se encontrava em risco de quedo devido ao
alargamento efectuado e que estava a impedir o continuar dos trabalhos de construção do muro na Rua Dr. José
d’Alpuim, continuamos com os erguer o muro em pedra de 3 metros de altura.
- Rua Nova – Estão a enverdar todos os esforços para se abrir a referida rua até a Rua de S. Tiago. Foram
contactados os proprietários para se proceder os alargamentos, estando um bastante relutante na cedência, devido
a isso estamos a tentar outro percurso para que não se pare novamente com esta obra bastante importante para Vila
Nova de Anha e para os Anhenses. Procedeu-se já à abertura/alargamento de parte da via.

Jardins:
- Cortes de Relva – Embelezaram-se os Jardins de Vila Nova de Anha, cortando-se a relva e aparando os
arbustos, no Centro Civico (Jardins da Praça Padre Dr. Alipio da Silva Lima; Jardim da Capela do Sr. dos Aflitos;
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,
- Lavadouro do Fins Noval – Cortou-se a erva na zona circundante ao Lavadouro do Fins Noval.

Educação/Cultura/Desporto:
- Apoio à Escola EB 2,3/S do Monte da Ola – Podaram-se as árvores na Escola EB 2,3/S do Monte da Ola,
na zona do Pavilhão Municipal do Monte da Ola e cortou-se a erva que se encontrava bastante grande.
- Visita de Estudo ao Aeroporto Sá Carneiro – A Junta de Freguesia após solicitação por parte do
Agrupamento de Escolas do Monte de Ola, transportou uma turma da Escola EB 2,3/S do Monte da Ola a uma visita
de estudo ao Aéroporto Sá Carneiro.
- Ida à Brejuinha – Transportaram-se as crianças do Jardim de Infância a uma visita à Brujuinha.
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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 Matriz, Praça Padre Dr. Alipio Lima).
- Limpeza das Casas de Banho Públicas – Às segundas e sextas-feiras, faz-se a manutenção das casas de
banho públicas.
- Limpeza de Cemitério de S. Tiago – Executamos trabalhos de manutenção e limpeza 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 durante o mês de Maio, 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.
- Praia do Rodanho – Com um mês de Maio bastante quente começou-se a ver a Praia do Rodanho a encher
de gente à procura de dar os primeiros mergulhos no mar, e para tal realizou-se uma primeira limpeza à praia, que
será retomado diáriamente no mês de Junho, a partir do dia 15.

O Executivo: ______________________________

______________________________

______________________________
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