Relatório Mensal de Trabalhos

junho/2012

Limpeza de Vias:
- Rua Dr. José d’Alpuim;
- Rua da Residência;
- Largo da Residência;
- Largo do Monte da Ola;
- Avenida Prior do Crato;
- Avenida da Estrada Real;
- Rua do Noval;
- Rua das Lages;
- Rua da Estrada Nova;
- Rua Pinhal do Mariano;
- Avenida Adelino Meira – finalizou-se a limpeza do estradão do Rodanho, colocando em contentores o material
sobrante (ramada) e os troncos mais grossos foram trazidos para os nossos armazéns para serem rachados;
- Rua de S. Tiago;
- Largo do Calvário;
- Travessa do Calvário;
- Rua de Sto. António;
- Travessa de Sto. António;
- Rua das Alminhas do Faro;
- Beco das Alminhas do Faro;
- Rua de S. João;
- Largo das Camboas;
- Rua do Reguengo;
- Rua das Camboas;
- Praça António Roleira Marinho (Deputado);
- Praceta Dr. Araújo Novo;
- Rua da Padela;
- Rua do Meio;
- Beco da Padela;
- Travessa da Padela;
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- Praça das Amoras;
- Rua da Bouça Nova;
- Travessa da Bouça Nova;
- Calçada dos Penedos;

Iluminação Pública:
- Avarias na Iluminação Pública – Como é usual, informámos a EDP sobre as avarias na iluminação pública
e outras situações relacionadas, como por exemplo cabos rebentados e postes que se encontram em perigo de
queda.

Obras:
- Lavadouro do Fins Noval – Finalizou-se a recuperação do lavadouro do Fins Noval, com o objetivo de o pôr
funcional para quem queira utilizá-lo para a lavagem da sua roupa. Colocou-se ainda um acesso em cubo da
Avenida de Anha até ao lavadouro e deu-se-lhe uma pintura. Colocaram-se também bancos em pedra junto à
mesa que já lá existia há mais de 4 anos.
- Muros da Rua Nova – Reiniciaram-se as obras de construção de muros nos terrenos que os proprietários
cederam para se abrir a Rua Nova, desde onde esta se encontrava há mais de 25 anos, até à Rua de S. Tiago.
- Pavimentação na Avenida Prior do Crato – Executou-se uma pequena pavimentação em tapete
betuminoso, após a cedência dos proprietários de um cantinho a domínio público, ficando assim o acesso à Rua
Dr. José d’Alpuim mais facilitada.

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 do loteamento), Avenida 9 de Julho (jardins da Escola dos Centenários,
lágrima junto à Av. da Ribeira d’Anha).

Educação/Cultura/Desporto:
- Apoio no transporte ao Jardim de Infância e EB1 Ciclo – Desde o início do ano letivo, temos
transportado as crianças, que assim pretendem, do Jardim de Infância e da EB1 Ciclo de Vila Nova de Anha, de
casa para a escola e vice-versa.
- Associação Desportiva e Cultural de Anha – Apoiou-se esta associação na realização da sua VI
Maratona de Futsal da ADCA, que se realizou nos dias 30 de Junho e 1 de Julho.
- Associação Musical de Vila Nova de Anha – Apoiou-se esta associção com a colocação do palco e
cadeiras pretendidas para a realização do evento “Festa Popular”, que se realizou no dia 29 de Junho.
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- Apresentação do Cartaz da II Feira das Associações – Fizemos a apresentação, com pompa e
circunstância, do cartaz da II Feira das Associações e do XXVII Aniversário de Elevação de Anha a Vila,
executado com elevada maestria pelo grande artista Anhense, Rego Meira. Neste evento estiveram presentes
todas as associações que estarão representadas nesta festa e inúmeros anhenses que se quiseram associar a
esta iniciativa.
- Apresentação do Cartaz das Festas de Vila Nova de Anha – Estivemos presentes na apresentação
do Cartaz das Festas de Vila Nova de Anha.
- Transporte do Clube de Remo de Viana – Transportamos, a título gratuito, os atletas do Clube de Remo
de Viana a Porriño para a realização de um treino na pista aí existente.

Outras:
- Limpeza de Terreno – Executou-se uma limpeza no terreno da casa da Família Roque, após pagamento do
serviço, isto porque já há mais de 6 anos que os vizinhos andavam a reclamar essa limpeza devido ao imenso
matagal que lá se encontrava, o qual era um viveiro para “bicharada diversa”, e só agora ao final destes anos
todos conseguimos que isso fosse possível.
- 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).
- 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 junho.
- Reuniões da CSIF – Realizou-se mais uma reunião 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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