Relatório Mensal de Trabalhos

janeiro/2012

Limpeza de Vias:
- Rua da Urze;
- Rua do Medronho;
- Avenida 9 de Julho;
- Rua das Mimosas;
- Rua do Pinhal de Campos – Desbastou-se a vegetação em excesso, principalmente austrálias e giestas, nas
matas do lado esquerdo da via que a tornava um autêntico matagal, isto porque os proprietários não faziam a
limpeza devida por lei;
- Rua Nova;
- Caminho do Moinho;
- Rua das Giestas;
- Rua do Pinhal da Ola;
- Rua da Estrada Nova;
- Travessa da Estrada Nova;
- Rua da Bouça Nova;
- Beco do Lusitano;
- Praceta Dr. Araújo Novo;
- Rua das Giestas;
- Largo do Noval;
- Avenida de Anha;
- Parque do Restaurante Anabela – Limpou-se o silvado lá existente que dava um aspeto de desleixo e
abandono a este local que é procurado por tantos transeuntes, tendo agora uma aparência melhorada.

Iluminação Pública:
- Avarias na Iluminação Pública – Como é usual, informamos a EDP sobre as avarias na iluminação
pública.

Obras:
- Rua Dr. José D’Alpuim – Finalizaram-se os dois muros com o enchimento das juntas e para terminar esta
empreitada, pavimentámos a cubo os locais onde se executaram os recuos.
- Saneamento Básico – Rua do Medronho e Rua da Urze – Começámos as obras de pavimentação
destas duas vias, com a regularização dos terrenos, a colocação de tout-venant e passagem do cilindro para
compactar e terminaremos com a pavimentação a tapete betuminoso, que está agendada para o início do mês de
fevereiro.
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- Embelezamento do Cemitério de S. Tiago – Tencionamos finalizar esta obra no início do mês de
fevereiro, sendo que estamos, entretanto, a executar a nova entrada de nascente e o local onde colocaremos um
contentor industrial para se deitar o lixo proveniente do cemitério. Foram também colocados corrimões para
auxiliar as pessoas quando descem ou sobem as escadas aí existentes.
- Rua do Barroco – Continuamos com a execução do muro em pedra do Sr. Albino Lopes, que estará
terminado no início do mês de fevereiro, para de seguida passarmos à execução do piso em tapete betuminoso,
no local alargado.
- Travessa das Camboas – Esta obra continua em “stand by” devido à falta de material para a execução do
piso desta travessa, estando a empresa responsável pela realização da obra a fazer os possíveis para o obter com
a maior brevidade.
- Rua das Camboas – Encontra-se na mesma situação que a Travessa das Camboas.
- Rua Nova – Continuamos a murar os diversos terrenos que foram absorvidos pela via aquando da abertura da
parte que faltava para a Rua Nova chegar à Rua de S. Tiago.
- Rua do Pinhal da Ola – Foram executados os muros de vedação em toda a propriedade do Sr. Crispim, a
bloco, isto porque o próprio cedeu um pouco de terreno ao domínio público, aquando do alargamento e
pavimentação da Rua do Pinhal da Ola, no tempo do anterior Presidente da Junta de Freguesia, Prof. Sá Lima.

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 (replantação das novas plantas “verónicas”).
- Podas de Árvores – Podaram-se as árvores nos seguintes locais:
- Rua Nova;
- Avenida 9 de Julho;
- Largo do Noval – Poda das oliveiras;
- Parque do Restaurante Anabela – Podaram-se as árvores lá existentes.

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 e equipa júnior de futsal, nas seguintes
datas:
Dia 07/01 – Ponte da Barca, para o jogo do campeonato da A.F.V. de Júniores – Lavradas - ADCA
Dia 21/01 – Arcos de Valdevez, para o jogo do campeonato da AFV de Séniores – Amigos de Sá - ADCA
Dia 28/01 – Ponte da Barca, para o jogo do campeonato da A.F.V. de Júniores – Ambos os Rios – ADCA
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- Apoio ao Agrupamento de Escolas do Monte da Ola – Apoiou-se a Escola EB 2,3/S do Monte da Ola
na realização do corta mato escolar.
- Apoio aos Grupos de Janeiras – Os dois grupos de janeiras que foram representar Vila Nova de Anha no
Encontro de Janeiras promovido pela Câmara Municipal foram transportados num autocarro cedido pela Junta de
Freguesia, que assegurou todos os custos.

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).
- 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 janeiro.
- 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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