Relatório Mensal de Trabalhos

dezembro/2011

Limpeza de Vias:
- Rua Pinhal do Mariano;
- Rua do Extremo;
- Travessa do Extremo;
- Beco do Extremo;
- Rua do Azevinho;
- Beco das Austrálias;
- Rua de S. Tiago;
- Rua da Residência;
- Travessa de Sto. António;
- Avenida do Calvário;
- Largo do Calvário;
- Rua do Lusitano;
- Beco do Lusitano;
- Calçada do Lusitano;
- Rua do Alto da Ola;
- Rua das Camboas;
- Rua Alta;
- Rua da Ola;
- Rua do Tiro;
- Travessa de S. Tiago;
- Rua Benemérito João Sampaio;
- Avenida da Igreja;
- Largo da Matriz;
- Rua da Fonte de Grades;
- Rua das Lages;
- Travessa da Estrada Nova;
- Rua do Moinho de Vento;
- Rua das Giestas;
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- Avenida 9 de Julho – Levou-se a cabo um trabalho intensivo de limpeza das giestas/austrálias que proliferavam
nas bermas desta via, junto à entrada da Vila pela Avenida da Ribeira d’Anha, sendo necessário solicitar aos
SMSBVC o envio de contentores para o transporte da imensa ramagem que foi cortada.

Iluminação Pública:
- Avarias na Iluminação Pública – Como é usual, informamos a EDP sobre as avarias na iluminação
pública;
- 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 o fazer. Repararam-se os holofotes do cruzeiro,
o do Largo do Calvário (que tinha sido destruído a tiro!), bem como outros pequenos pontos de luz.

Obras:
- Rua Dr. José D’Alpuim – Com os dois muros já erguidos (Chico “manel zé” e d.ª Maria), passamos para o
enchimento das juntas com cimento, faltando agora, para terminarmos, construir um pequeno muro cedido pelo sr.
Luís, a aproximadamente 1,20 m.
- Saneamento Básico – Rua do Medronho e Rua da Urze – Encontram-se paradas as obras, por falta de
alcatrão para executar a semi-penetração, estando a empresa a fazer todos os esforços para obter o material o
mais rápido possível.
- Embelezamento do Cemitério de S. Tiago – Continuamos com 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.
- Avenida da Estrada Real/Trav. Alminhas do Faro – Terminou-se o muro na entrada da via que dá
acesso aos reservatórios de água do Alto do Faro, do lado oposto às Alminhas do Faro e colocou-se lá uma
pequena rotunda, porque a EDP não mudou de local o poste de iluminação pública devido à imensa ramagem dos
pinheiros da mata contígua que, em dias invernosos, poderia rebentar com os cabos elétricos.
- Rua do Barroco – Deu-se início a um pequeno recuo no muro pertencente ao sr. Albino Lopes. Derrubou-se o
existente para se dar início à reconstrução do muro, com a mesma pedra, após o devido recuo, tentando assim
disfarçar um pouco uma curva bastante fechada.
- Travessa da Padela – Após a abertura desta Travessa, via que vai da Avenida 9 de Julho e liga à Rua das
Camboas, iniciamos agora a sua pavimentação em semi-penetração. No entanto, antes estamos a realizar os
trabalhos de encaminhamento das águas que tantos problemas tem dado a este executivo. Findo este trabalho,
iremos colocar então o betuminoso, estando o tout-venant já colocado.
- Rua das Camboas – A Autarquia está a pavimentar a Travessa das Camboas, tendo os moradores da Rua
das Camboas já, por diversas vezes, questionado para quando a pavimentação da rua onde residem. Esta via
estava em péssimo estado há mais de 6 anos, pelo que a Junta de Freguesia resolveu pavimentar essa parte, não
estando ainda o trabalho realizado porque a empresa não tem alcatrão disponível.
- Rua Nova – Estamos já a murar os diversos terrenos que foram cortados para a abertura da parte que faltava
para a Rua Nova chegar à Rua de S. Tiago.
- Travessa e Beco do Extremo – Após 8 anos de reclamações infrutíferas por parte dos moradores desta via,
tanto na Junta de Freguesia cessante como na Câmara Municipal, pelo estado em que ficaram os passeios após
obras executadas pela Câmara Municipal naquele loteamento, esta Autarquia conseguiu que os passeios fossem
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repostos, pela Câmara Municipal, conforme a pretensão dos residentes, dando mais dignidade à Travessa e ao
Beco do Extremo.
- Calcetagem – Foram executadas várias reparações de vias em calceta, como são o exemplo da Rua Dr. José
d’Alpuim e da Travessa das Alminhas do Faro, onde era necessário reparar muita extensão de calceta, mas
também de outras vias onde eram necessárias pequenas reparações.

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. Alípio 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, Jardins da Rua do Pinhal do Mariano, Jardins
da Rua da Bela Vista, Lágrima da Av. 9 de Julho.
- Poda de Árvores – Podaram-se as árvores no Largo do Monte da Ola, na Avenida 9 de Julho e podaram-se
as oliveiras existentes no Largo do Noval e junto ao Café Triângulo.

Educação/Cultura/Desporto:
- Apoio no transporte à ADCA – Apoiou-se a Associação Desportiva e Cultural de Anha com o transporte,
através da cedência do mini-autocarro, nas deslocações da equipa sénior de futsal, nas seguintes datas:
Dia 10/12 - Freixo, para o jogo do campeonato da A.F.V. de séniores – Neiva Sandiães - ADCA
- Apoio à Filarmónica – Apoio no transporte dos músicos da Escola de Música de Perre a Vila Franca, para
actuação da filarmónica de Vila Nova de Anha.
- Quadra Natalícia – A Junta de Freguesia tentou trazer um pouco de animação à quadra natalícia em Vila
Nova de Anha, colocando para tal durante esta época de Natal e Fim de Ano, até aos Reis, música no Centro
Cívico, um presépio fixo no Jardim da Capela do Sr. dos Aflitos e eletrificando a Escola dos Centenários e o cimo
da Avenida da Igreja com iluminações alusivas à quadra.
- Presépio Vivo – A Junta de Freguesia apoiou a realização do Presépio Vivo, organizado pela APPACDM, que
teve lugar na Igreja Matriz, tendo contado com um momento musical de recital de piano executado por um músico
de Vila Nova de Anha. Esta iniciativa saldou-se por um estrondoso sucesso, com enorme adesão por parte da
população desta freguesia.
- Baile Concelhio de Idosos – A Junta de Freguesia, tal como no ano transato, realizou o Baile dos Idosos, no
Salão do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha, que contou com a presença de diversos idosos de vários
locais do concelho, tendo-se oferecido no final um lanche aos presentes.

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. Alípio 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 das atividades que se realizaram nesta
localidade durante o mês de dezembro. Além deste painel foram colocados outros com os cartazes das atividades
da quadra natalícia da Junta de Freguesia e da Paróquia de Vila Nova de Anha.
- Reuniões da CSIF – Realizou-se mais uma reunião 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: ______________________________

______________________________

______________________________
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