Relatório Mensal de Trabalhos

fevereiro/2012

Limpeza de Vias:
- Rua de Sendim;
- Rua das Camboas;
- Largo das Camboas;
- Avenida da Ribeira d’Anha – Limparam-se as bermas desta Avenida, cortou-se a relva/erva dos jardins
pertencentes às empresas Unibetão e Secil que se encontravam num estado lastimoso e também se podaram
uns arbustos aí existentes pertencentes às mesmas firmas;
- Rua de S. João;
- Rua do Fontão;
- Rua do Prado;
- Rua do Pinheiro Manso;
- Rua da Bela Vista;
- Travessa da Bela Vista;
- Avenida da Estrada Real;
- Travessa das Alminhas do Faro.

Iluminação Pública:
- Avarias na Iluminação Pública – Como é usual, informámos a EDP sobre as avarias na iluminação
pública;
- Holofote na Capela de S. João – Foi colocado um holofote a incidir na Capela de S. João, tornando aquele
local mais aprazível.

Obras:
- Pavimentação da Rua do Medronho – Finalizámos as obras de pavimentação da Rua do Medronho em
tapete betuminoso, dando assim por terminada esta empreitada que englobava a colocação de rede de águas
residuais e a pavimentação desta via.
- Pavimentação da Rua da Urze – Finalizámos as obras de pavimentação da Rua da Urze em tapete
betuminoso, concluindo assim esta empreitada, englobando a colocação de rede de águas residuais e a
pavimentação da via.
- Embelezamento do Cemitério de S. Tiago – Acabámos esta empreitada com a execução de um local
para a colocação de um contentor industrial, para depósito de resíduos provenientes do cemitério (flores,
esponjas, etc.).
- Rua do Barroco – Acabou-se a execução do muro do Sr. Albino Lopes e passou-se à pavimentação, a tapete
betuminoso, do local onde se levou a cabo o recuo do muro.
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- Travessa das Camboas – Estamos já a ultimar tudo para se proceder à pavimentação em tapete betuminoso
desta via.
- 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.

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.
- Podas de Árvores – Podaram-se as árvores nos seguintes locais:
- Avenida Prior do Crato;
- Largo das Camboas;
- Rua/Travessa da Bela Vista;
- Avenida da Igreja;
- Praça Dr. Alípio Lima;

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 júnior de futsal, nas seguintes datas:
Dia 11/02 – Fontão – Ponte de Lima, para o jogo do campeonato da A.F.V.C. de Júniores – Fontão - ADCA
Dia 18/02 – Monção, para o jogo do campeonato da A.F.V.C. de Júniores – Estrelas de Monção - ADCA
Dia 25/02 – Cerveira, para o jogo do campeonato da A.F.V.C. de Séniores – Cerveira - ADCA
- Apoio no transporte ao Agrupamento de Escolas do Monte da Ola – Apoiou-se a turma do 12º ano
na visita de estudo ao Parque DiverLanhoso, na Póvoa de Lanhoso.
- Desfile de Carnaval – Levou-se a efeito um DESFILE DE CARNAVAL, no dia 18 de fevereiro, com o apoio das
instituições desta localidade, à semelhança do ocorrido no ano transato. Este teve início na Praça das Amoras,
fazendo o seu trajeto pela Avenida 9 de Julho, Largo da Matriz, Rua de S. Tiago e terminando na Avenida da
Igreja, onde reinou a folia com música ao vivo e comes e bebes, no final, a cargo da Comissão de Festas.
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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.
- Limpeza do Telhado do Lavadouro – Executámos a lavagem do telhado do Lavadouro dos Penedos.
- Painel Informativo – Colocação de painel informando a população das atividades que se realizaram nesta
localidade durante o mês de Fevereiro.
- 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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