Relatório Mensal de Trabalhos

Julho/2011

Limpeza de Vias:
- Avenida 9 de Julho;
- Rua Nova;
- Rua das Mimosas;
- Praceta das Mimosas;
- Rua da Estrada Nova;
- Avenida Prior do Crato;
- Avenida do Cruzeiro;
- Rua da Serra da Quinta;
- Beco da Serra da Quinta;
- Rua da Valada de Baixo;
- Rua do Alto da Valada;
- Travessa da Valada;
- Rua Tanque do Mestre;
- Rua da Padela;
- Rua do Meio;
- Rua das Camboas;
- Beco da Padela;
- Largo das Camboas;
- Travessa das Camboas;
- Calçada dos Penedos;
- Avenida de Anha;
- Avenida de Igreja;
- Largo da Matriz
- Largo 9 de Julho;
- Rua de Sendim;
- Travessa das Escolas;
- Rua da Escola do Cruzeiro;
- Beco da Igreja;
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- Largo do Monte;
- Largo do Monte da Ola;
- Largo António Roleira Marinho (Deputado);
- Largo Padre Dr. Alipio Lima;
- Rua do Monte.

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;
- Reparação na Iluminação Pública – Foram reparados candeeiros no Jardim de Infância, no Praça Padre
Dr. Alipio Lima e os holofotes da Av. 9 de Julho (junto à Escola dos Centenários) e do Largo do Monte.

Obras:
- Rua Dr. José D’Alpuim – Continuação da construção do muro de suporte de terras em alvenaria, após o
alargamento que se efectuou nesta rua, estando já numa fase bastante avançada.
- Rua Nova – Rasgou-se a parte restante até à Rua de S. Tiago, tendo sido necessário derrube de muros, de
vinhedos, árvores e muitas movimentações de terras. No entanto, continuamos as conversações com um dos
proprietários dado que na confluência com a Rua de S. Tiago é necessário ainda terreno para tornar a via com
uma largura de 6 metros.

Jardins:
- Cortes de Relva – Embelezaram-se os Jardins de Vila Nova de Anha, cortando-se a relva e aparando os
arbustos, no Centro Cívico (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.

Educação/Cultura/Desporto:
- Transporte Escolar – Continuamos com o transporte das crianças do Jardim de Infância.
- Corte de Relva no Jardim de Infância – Cortou-se a relva no logradouro do Jardim de Infância.
- Comemoração do XXVI Aniversário de Elevação de Anha a Vila – Durante três dias, 8, 9 e 10 de
Julho, esta Junta de Freguesia levou a efeito a I Feira das Associações e Produtos Regionais. Tendo havido
animação durante os três dias do evento, com a presença na Sexta-feira, dia 8, dos Grupos de Cavaquinhos de
Mazarefes e Mujães; no Sàbado, dia 9, Grupos Folclóricos, o Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo de
Vila Nova de Anha e Rancho Folclórico “As Moleirinhas” das Marinhas; e para finalizar no Domingo, dia 10, a
Orquestra Ligeira do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha. Esta primeira edição deste evento saldou-se
por um enorme sucesso, tendo havido uma grande adesão por parte da população de Vila Nova de Anha e
populações limitrofes.
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- Apoio à ADCA – Tendo a ADCA começado com a colocação do piso do recinto de jogo, esta Autarquia
auxiliou em tudo aquilo para que foi solicitada, como a colocação de diversas cisternas com água para a
compactação do piso.
- Festas em Honra de S. Tiago, Sto. António e S. José – Esta Autarquia apoiou a Comissão de Festas
em todas as situações em que foi necessário obter licenças, conseguindo assim poupar um pouco de dinheiro à
comissão. Além disso, colocou os funcionários a montarem, totalmente, o recinto das festas e no arranjo dos
carrões para o cortejo, tornando-se no maior apoio já alguma vez prestado pela autarquia às Festas em Honra de
S. Tiago, Sto. António e S. José.

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 Cívico – 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 do 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 Julho.
- Reuniões da CSIF – Continuaram a realizar-se as reuniões da CSIF, na Sala da Assembleia de Freguesia de
Vila Nova de Anha, sob a supervisão da Secretária da Junta de Vila Nova de Anha, Ana Novo.
- Praia do Rodanho – Continuou-se com a limpeza mecânica e manual do areal da Praia do Rodanho, sendo a
limpeza mecânica levada a cabo desde o Cabedelo até ao início da Praia da Amorosa com uma máquina de
limpeza de praias atrelada ao tractor desta autarquia e a manual levada a cabo por 2 funcionárias contratadas,
sazonalmente, para o efeito que limpam aquilo que a máquina não consegue limpar e tiram os sacos do lixo cheios
para fora do areal.
Uma funcionária é contratada sazonalmente para zelar pela segurança e asseio dos balneários do Rodanho
durante todos os dias destes três meses que estarão abertos.

O Executivo: ______________________________

______________________________

______________________________
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