Relatório Mensal de Trabalhos

Agosto/2011

Limpeza de Vias:
- Praceta Dr. Araújo Novo;
- Rua da Bouça Nova;
- Travessa das Camboas;
- Rua de Santo António;
- Avenida da Estrada Real;
- Rua de S. Tiago;
- Travessa do Cesteiro;
- Rua do Lusitano;
- Travessa do Calvário;
- Rua da Valada de Baixo;
- Rua do Reguengo;
- Avenida 9 de Julho (junto ao Fontão);
- Rua do Prado;
- Beco do Ferreiro;
- Largo do Porteiro;
- Beco do Porteiro;
- Rua da Valada;
- Avenida do Porteiro;
- Rua do Fontão;
- Rua do Pinheiro Manso;
- Travessa de Sendim;
- Rua de Sendim;

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:
- Rua Dr. José D’Alpuim – A construção do muro de suporte de terras em alvenaria, após o alargamento que
se efectuou nesta rua já está completa, faltando unicamente encher o reboco com cimento.
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- Rua Nova – Falta apenas um confrontante ceder aproximadamente os 4 metros necessários para a via ficar
em condições para se tornar uma via completamente transitável, estando esta Junta de Freguesia a fazer “das
tripas coração” para que isso se torne realidade. No entanto, o proprietário continua intransigente, mas NÃO
PARAREMOS ATÉ ESTA VIA SE TORNAR REALIDADE. Para já, colocou-se tout-venant e compactámo-lo para que quem
pretenda já possa passar por lá.
- Rede de àgua na Rua de S. João – Foi colocada Rede de Distribuição de Água Pública, desde a Capela de
S. João até à intersecção com a Avenida Prior do Crato.
- Rua de Sendim – Demoliu-se um muro na Rua de Sendim para se realizar um alargamento na parte desta rua
que se encontra intransitável e que esta Junta de Freguesia reconstruirá em alvenaria até ao final deste ano.

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, Lágrima da Av. 9 de Julho.

Educação/Cultura/Desporto:
- Corte de Relva no Jardim de Infância – Cortou-se a relva no logradouro do Jardim de Infância.
- Dia do Anhense – No dia 15 de Agosto a Junta de Freguesia organizou na Quinta da Brejuinha pelo segundo
ano consecutivo o Dia do Anhense, onde todos os Anhense que quiseram confraternizar vieram piquenicar. A
autarquia disponibilizou insufláveis e palhaços para as crianças e durante a tarde houve Karaoke. Saldou-se por
uma tarde muito bem passada com todos aqueles que estiveram presentes e que não deram por mal empregue o
tempo aí passado.
- 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 e aproveitou-se para fazer limpeza de certos locais que se encontravam cheios de lixo e
entulho pertencente à Junta de Freguesia.
- Apoio à Festa de Nossa Senhora da Agonia – Todos os anos, Vila Nova de Anha tem colaborado com a
Viana Festas na realização do cortejo da Sra. d’Agonia e este ano não foi exceção, no entanto este ano em vez de
irmos representar um grupo de sargaceiras, fomos representar a vindima, com podadores.
- Apoio à Comissão de Festas – Limpou-se o terreno onde se encontram arrumados os carrões das festas,
que se encontrava cheio de entulho dos arranjos que se realizaram nos carrões.

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 Cívico (Largo
da Matriz, Praça Padre Dr. Alipio Lima).
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- 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 Agosto.
- 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.
- Limpeza de Terreno – Após conversações com o proprietário de um terreno no sítio do Fontão, Sr. Graciano
Couto Viana, procedeu-se à limpeza do seu terreno porque era um local com silvado enorme onde proliferava
diversa bicharada

O Executivo: ______________________________

______________________________

______________________________
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