Relatório Mensal de Trabalhos

agosto/2012

Limpeza de Vias:
- Rua do Lusitano;
- Beco do Lusitano;
- Calçada do Lusitano;
- Rua do Alto da Ola;
- Largo do Monte da Ola;
- Travessa de S. Pedro;
- Rua 2 de Julho de 1985;
- Rua do Monte da Ola;
- Rua da Valada;
- Beco da Valada;
- Beco do Ferreiro;
- Rua das Vinhas Velhas;
- Beco das Venhas Velhas;
- Avenida da Ribeira d’Anha;
- Rua Pinhal do Mariano;
- Rua da Bela Vista;
- Travessa da Bela Vista;
- Beco da Bela Vista;
- Praceta da Bela Vista;
- Avenida Prior do Crato;
- Rua do Campo das Laranjeiras;
- Rua do Tanque do Mestre;
- Rua de Sendim;
- Avenida do Cruzeiro;
- Travessa de Sendim;
- Ruas das Lages;
- Travessa da Fonte de Grades;
- Rua da Fonte de Grades;
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- Rua do Noval;
- Beco da Tapada

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:
- Largo das Lages – Junto à mesa em pedra que aí foi colocada pelo anterior executivo, foram colocados uns
bancos em pedra e pavimentou-se em paralelo a zona envolvente.
- Travessa da Cadeirinha – Após anos de anseio por parte das pessoas que por esta travesssa transitavam,
foi pavimentada em betão, nas zonas onde ainda se encontrava em terra batida.
- Rua Nova – Após a execução de muros, executaram-se alguns pilares de suporte dos muros, na propriedade
do Sr. Anibal.

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:
- Festa de Nossa Senhora d’Agonia – Esta Junta de Freguesia, como em anos transatos, levou uma
representação às festas de Nossa Senhora d’Agonia, que muito honra esta nossa localidade, para desfilar no
afamado cortejo da maior romaria de Portugal.
- Filarmónica do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha – Esta Junta de Freguesia apoiou
esta filarmónica, com o pagamento de um autocarro, para a deslocação à Festa de S. Lourenço da Montaria.
- Filarmónica da Associação Musical de Vila Nova de Anha (AMVNA) – Cedemos uma viatura,
mercedes vito, para a deslocação desta filarmónica à festa de S. João d’Arga.
- Apoio à Comissão de Festas – Findas as Festas de Vila Nova de Anha, o desmonte e transporte do
material pretencente à Câmara Municipal de Viana do Castelo, desmontes dos palcos e as demais limpezas
estiveram a cargo dos funcionários da Junta de Freguesia.
- Agrupamento 452 de V. N. Anha do Corpo Nacional de Escutas – Apoiámos o agrupamento 452,
cedendo o mini autocarro e o seu motorista, no transporte, a Idanha-a-nova, dos pais dos escuteiros que se
encontravam no acampamento nacional do ACANAC.
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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 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 agosto.
- Praia do Rodanho – Esta Junta de Freguesia durante a época balnear vai levar a efeito limpeza manual e
mecânica da Praia do Rodanho e colocou nos balneários uma zeladora. Tanto na limpeza da praia como nos
balneários o trabalho tem sido exemplar, estando a nossa magnífica praia sempre asseada e os balneários com
uma limpeza impecável, bem hajam estas senhoras que nos proporcionam uma ida à “nossa praia” com esta
qualidade.

O Executivo: ______________________________

______________________________

______________________________
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