Relatório Mensal de Trabalhos

março/2012

Limpeza de Vias:
- Rua do Lusitano;
- Calçada do Lusitano;
- Beco do Lusitano;
- Rua de S. Tiago;
- Rua do Monte da Ola;
- Travessa de S. Pedro;
- Rua 2 de Julho de 1985;
- Rua do Alto da Ola;
- Rua da Bela Vista;
- Beco da Bela Vista;
- Travessa da Bela Vista;
- Praceta da Bela Vista – Além da via, limpou-se uma faixa de um metro nos lotes por construir junto às
habitações aí existentes, devido ao mato e silvado estarem demasiado altos, sendo um
viveiro para bicharada e um incómodo para quem aí reside.
- Avenida da Estrada Real – Limparam-se os terrenos junto à curva desta avenida, perto das Alminhas do Faro,
que devido à sua curvatura e pelo declive bastante acentuado da via é
extremamente perigosa, possibilitando assim melhor visibilidade a quem por aí
entra ou sai de Vila Nova de Anha.
- Rua da Serra da Quinta;
- Rua da Padela;
- Rua das Camboas;
- Rua das Alminhas do Faro;
- Beco das Alminhas do Faro;
- Avenida da Ribeira d’Anha;
- Rua da Casa da Fábrica;
- Travessa da Matriz;
- Largo do Matriz;
- Rua de Sto. António;
- Avenida Prior do Crato;
- Beco do Martinho;
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- Rua de S. João;
- Rua Nova;
- Rua das Lages;
- Rua Franscisco Viriato (Poeta Anhenhse);
- Rua do Fontão;
- Rua do Reguengo;
- Rua do Pinheiro Manso;
- Avenida do Cruzeiro;
- Rua de Sendim;
- Rua do Noval;
- Beco da Igreja;
- Rua dos Penedos;
- Rua do Barroco;
- Rua do Prado;
- Avenida 9 de Julho de 1985.

Iluminação Pública:
- Avarias na Iluminação Pública – Como é usual, informámos a EDP sobre as avarias na iluminação
pública, tendo-se reparado também vários holofotes, na Escola dos Centenários e na Escola EB1.

Obras:
- Travessa das Camboas – Após abertura desta via, colocação de meias-canas para o encaminhamento das
águas e colocação de passeios e de postes de iluminação, finalizámos esta obra com a pavimentação da via em
tapete betuminoso.
- Rua das Camboas – Após vários anos em que a rua esteve em terra batida, pavimentou-se cerca de 100
metros desta via.
- Rua de S. João – Pavimentação de 50 metros da rua, em tapete betuminoso.
- Travessa das Alminhas do Faro – Após o alargamento da entrada desta via, executou-se uma pequena
rotunda a circundar um poste de iluminação pública e asfaltou-se o local da intervenção com tapete betuminoso.
- Rua da Casa da Fábrica – Realizou-se um alargamento bastante necessário para quem transita nesta via,
devido à exiguidade do local, no entroncamento da Rua da Casa da Fábrica com a Rua Nova. Construiu-se o muro
ao proprietário, o sr. António da Costa, mais conhecido por tone xula, que cedeu terreno a domínio público,
estando agora esta autarquia à espera que a Câmara Municipal execute a pavimentação do local, que devido ao
recuo do muro se encontra sem asfalto.
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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; zonas relvadas do Cemitério Paroquial, jardins da Avenida da Igreja), no
Largo do Monte da Ola (jardins exteriores à Escola EB 2,3/S); no Largo do Calvário, Largo do Porteiro, Largo
das Camboas, Rua Nova (separadores centrais), Rua do Pinhal do Mariano (locais relvados do loteamento),
Rua da Bela Vista (locais ajardinados deste loteamento), Avenida 9 de Julho (jardins da Escola dos Centenários,
lágrima junto à Av. da Ribeira d’Anha).
- Podas de Árvores – Continuaram a realizar-se as podas das árvores, nos seguintes locais:
- Avenida Prior do Crato;
- Largo das Camboas;
- Rua/Travessa da Bela Vista;
- Avenida da Igreja;
- Praça Dr. Alípio da Silva Lima;
- Capela dos Aflitos;
- Largo do Monte da Ola.

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, na deslocação da equipa sénior de futsal, na seguinte data:
Dia 30/03 – Refoios – Ponte de Lima, para o jogo do campeonato da A.F.V.C. de Séniores – Refoios - ADCA
- Apoio no transporte ao Agrupamento de Escolas do Monte da Ola – Apoiaram-se as 3 escolas do
agrupamento com transporte, nas seguintes situações:
- Escola EB 2,3/S de Monte da Ola - Por solicitação da Coordenadora do Núcleo de Educação Especial para o
transporte de alunos a uma visita de estudo a Braga;
- Escola EB 1 de V. N. Anha - Por solicitação da diretora para uma deslocação de alunos ao Hipermercado
Continente, no âmbito do projeto “Heróis da Fruta”;
- Jardim de Infância de V. N. Anha - Por solicitação da coordenadora do Jardim de Infância, transportaram-se
os alunos à Resulima e à Escola Sede do Agrupamento, a Escola EB 2,3/S do Monte da Ola.
- Apoio no transporte ao Agrupamento 452 - São Tiago do C. N. Escutas – Apoiou-se este
agrupamento, com a cedência da carrinha mercedes, na deslocação a Benavente – Santarém.

Outras:
- Limpeza de Fossas Sépticas – Continuamos a auxiliar a população que ainda não possui recolha de águas
residuais, realizando sempre que necessário esvaziamento 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 – Como é usual, efetuamos a limpeza 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 março.
- Reuniões da CSIF – Realizaram-se mais duas reuniões da CSIF, na Sala da Assembleia de Freguesia de
Vila Nova de Anha, sob a orientação da Secretária desta Junta de Freguesia, Ana Novo.

O Executivo: ______________________________

______________________________

______________________________
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