Relatório Mensal de Trabalhos

outubro/2011

Limpeza de Vias:
- Rua Francisco Viriato (Poeta Anhense);
- Rua da Medonha;
- Rua das Lages;
- Rua do Noval;
- Avenida de Anha;
- Avenida Prior do Crato;
- Rua do Meio;
- Rua da Serra da Quinta;
- Travessa das Camboas;
- Rua das Alminhas do Faro;
- Rua da Padela;
- Travessa da Padela;
- Rua do Pinhal da Ola;
- Rua da Valada;
- Travessa das Vinhas Velhas;
- Beco das Vinhas Velhas;
- Beco do Ferreiro;
- Rua da Casa da Fábrica;
- Travessa da Matriz;
- Rua do Barroco;
- Largo da Matriz;
- Avenida do Cruzeiro;
- Limpeza de diversas ruas devido ao mau tempo:
- Tivemos que fazer limpeza em diversas ruas que devido ao mau tempo ficaram atolhadas de areias e entulho
diverso, que foram aí depositados pelas enormes enchurradas provocadas pelas chuvas diluvianas de outubro;
- Colocação de ervicida em algumas vias;
- Avenida 9 de Julho (até ao Café Catete); Rua do Barroco; Rua de S. Tiago; Rua do Alto da Ola; Rua do
Lusitano; Beco do Lusitado; Rua 2 de Julho; Largo do Monte; Rua do Monte; Rua do Monte da Ola; Travessa
de S. Pedro; Largo do Monte da Ola; Avenida da Estrada Real; Rua da Casa da Fábrica; Travessa do Calvário.
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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;
- Avarias na Iluminação Pública – Em diversos pontos de luz onde a EDP tardava na reparação das
avarias, solicitou-se a um eletricista com experiência na área para reparar esses pontos, como é exemplo, a
reparação da luz do Lavadouro dos Penedos
- Avarias na Iluminação Pública – Foram colocados 3 novos pontos de luz:
- Rua de S. João – Poucos metros após a confluência com a Rua Dr. José d’Alpuim;
- Rua das Vinhas Velhas - Colocação de poste, cabo e haste, junto à casa da D.ª Rosa, porta nº.95;
- Rua da Serra da Quinta

Obras:
- Rua Dr. José D’Alpuim – Continuou-se outro alargamento nesta via, com a construção do muro da
propriedade do Sr. Francisco “Manel Zé” em alvenaria, com a pedra existente do muro derrubado.
- Rua de S. João – Já se encontra em fase avançada o alargamento da Rua de S. João na confluência com a
Rua Dr. José d’ Alpuim, com o muro em alvenaria já bem visível, dando para observar a largura que com agora
ficará a Rua de S. João, deixando de ser um transtorno a exiguidade da entrada dessa rua.
- Saneamento Básico – Rua do Medronho e Rua da Urze – Concluíram-se as obras de colocação de
rede de águas residuais (Saneamento) na Rua do Medronho e Rua da Urze, ficando assim abrangidas mais 12
famílias com esta obra. Tendo-se já avançado com as conversações com os Serviços Municipalizados de
Sanemanto Básico de Viana do Castelo para o asfaltamento em semi-penetração das mesmas, havendo desde já
compromisso de que as obras se iniciarão em meados do mês de Novembro.
- Rede de Gás Natural – Continua-se com a colocação da rede de gás natural em diversas vias de Vila Nova
de Anha, obra esta de inteira resposabilidade da EDP Gás, estando a Junta de Freguesia sempre atenta a
quaisquer problemas que possam surgir ou contratempos que possam causar, entretando, nas vias por onde está
a ser a mesma colocada.
- Embelezamento do Cemitério de S. Tiago – Iniciou-se a obra de lavagem e pintura dos muros, pintura
de gradeamento e abertura de nova entrada na parte nascente do Cemitério, procurando assim dar mais dignidade
a este local.

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); no 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.
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- Aparo de Arbustos na Rua Nova – Apararam-se os arbustos da Rua Nova e cortaram-se as hidranjas que
já se encontravam envelhecidas e com muito mau aspeto, esperando o seu novo reflorescimento cheio de
vivacidade e beleza.

Educação/Cultura/Desporto:
- Apoio no transporte à ADCA – Apoiou-se a Associação Desportiva e Cultural de Anha com o transporte,
no mini-autocarro, nas deslocações da equipa sénior de futsal, nas seguintes deslocações:
Dia 08/10 – Refoios (Ponte do Lima), para o jogo da taça da A.F.V. - Refoios - ADCA
Dia 15/10 – Vila Praia de Âncora, para o Jogo da taça da A.F.V. – ARA - ADCA
- Apoio ao Jardim de Infância – Apoiou-se monetáriamente o Jardim de Infância na aquisição de material
didático para o ano letivo de 2011/2012

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 – Efetuamos a limpeza, às segundas e sextas-feiras, do Centro Cívico (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, tendo a limpeza sido feita de forma muito mais pormenorizada
devido ao dia de todos os Santos, no dia 1 de novembro.
- Painel Informativo – Colocação de Painel informando a população de todas as actividades que se
realizaram nesta localidade durante o mês de outubro.
- 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.

O Executivo: ______________________________

______________________________

______________________________

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

3

