Relatório Mensal de Trabalhos

novembro/2012

Limpeza de Vias:
- Rua do Alto da Ola;
- Largo do Monte da Ola;
- Travessa de S. Pedro;
- Rua 2 de Julho de 1985;
- Rua de Sto. António;
- Avenida do Calvário;
- Largo do Calvário;
- Travessa do Calvário;
- Rua de S. Tiago;
- Avenida do Porteiro;
- Caminho do Moinho do Tulho;
- Rua da Fontinha;
- Cangosta do Porteiro;
- Travessa do Reguengo;
- Beco do Porteiro;
- Caminho do Tanhoco;
- Rua do Campo das Laranjeiras;
- Beco da Valada;
- Beco do Ferreiro;
- Rua das Vinhas Velhas;
- Beco das Vinhas Velhas;
- Travessa das Vinhas Velhas;
- Rua dos Olmes;
- Rua da Valada;
- Rua do Reguengo;
- Rua da Bela Vista;
- Travessa da Bela Vista;
- Beco da Bela Vista;
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- Praceta da Bela Vista;
- Rua do Mirante;
- Travessa do Miradouro;
- Rua das Alminhas do Faro;
- Beco das Alminhas do Faro;
- Travessa da Padela;
- Rua da Padela;
- Beco da Padela;
- Rua do Meio;
- Rua da Serra Alta;
- Avenida da Ribeira d’Anha;
- Rua do Azevinho;
- Rua do Pinhal de Campos;
- Rua dos Penedos;
- Rua do Monte da Ola;
- Largo do Monte da Ola;
- Travessa de S. Pedro;
- Avenida Prior do Crato;
- Rua da Fonte de Grades;
- Travessa da Fonte de Grades;
- Rua das Lages;
- Beco da Tapada;
- Rua do Noval;
- Avenida 9 de Julho (Noval);
- Largo do Noval;
- Caminho do Moinho;
- Avenida da Estrada Real;
- Caminho de Servidão – Foi limpo um caminho de servidão que dá acesso aos campos de cultivo e se situa
entre a casa da Sra. Rosa Gomes e da família Amorim.
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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:
- Alargamento no Largo das Camboas – No terreno pertença do Sr. Eduardo “Inocêncio” efetuou-se um
alargamento, ficando assim o Largo das Camboas com melhores acessibilidades. Passou-se depois para a
execução dos alicerces do muro em betão ciclopico. Findos os alicerces, começou-se a executar o novo muro
utilizando-se as pedras do muro derrubado.
- Alargamento na Rua das Alminhas do Faro – No terreno pertencente à Sra. Maria da Cunha e seu filho
José Avelino procedeu-se ao alargamento da Rua das Alminhas do Faro, em 9 m2, ficando assim esta rua com
melhores acessos à Rua da Padela. A Junta de Freguesia neste alargamento só teve custos no fornecimento do
material, já que o trabalho ficou por conta dos proprietários.
- Recolocação de Postes Telefónicos – Devido aos dois alargamentos acima referenciados foi solicitado à
PT a recolocação de dois portes telefónicos, tirando-os do meio da estrada para junto aos muros.
- Rua Nova – Abriu-se o alicerce em toda a extensão do terreno pertencente ao Sr. António Barros, para
posterior execução de muro em bloco.
- Beco da Tapada – Pavimentou-se a calçada à portuguesa no Beco da Tapada. Tinha sido aberto um rasgo
para colocação de rede de água para o novo loteamento e para ficar com o piso uniforme, pavimentou-se a via
toda.
- Rede de Gás Natural – A EDP continua a sua expansão no fornecimento de gás natural em Vila Nova de
Anha, começando com a ligação das condutas do gás desde o cruzamento da Rua de S. Tiago com a Avenida do
Calvário até à Escola EB 2,3/S do Monte da Ola, passando pela Rua 2 de Julho e Largo do Monte da Ola e
finalizando junto ao novo loteamento das Lages, que está a ser executado entre o Beco da Tapada e a Rua da
Fonte de Grades.
- Beneficiação do Pavilhão Municipal do Monte da Ola – Deu-se início à reparação do Pavilhão
Municipal do Monte da Ola, começando pelo seu piso que se encontra num estado deplorável, estando a pôr em
perigo as crianças da escola que lá fazem as suas aulas de Educação Fisica e os que à noite lá praticam desporto,
como são exemplo os atletas da ADCA que lá treinam à semana e jogam ao fim de semana. Além do piso, esta
obra incidirá também nos algerozes e nas infiltrações que são imensas neste pavilhão.

Jardins:
- Cortes de Relva – Embelezaram-se os jardins de Vila Nova de Anha, cortando-se a relva e aparando os
arbustos, no Centro Cívico de Vila Nova de Anha (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); AVENIDA DE ANHA
(LAVADOURO DO FINS NOVAL).
Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

3

Relatório Mensal de Trabalhos

novembro/2012

- Cortes de Relva (zona industrial) – Cortou-se a relva nos taludes que confrontam com a Avenida da
Ribeira d’Anha pertencentes às empresas aí sediadas, Secil, Unibetão, etc.
- Poda de Árvores – Fez-se uma poda nas árvores de grande porte da Rua Nova, do Largo do Monte da Ola,
da Avenida 9 de Julho de 1985, da Rua da Bela Vista e do Largo das Camboas.
- Poda de Árvores – Executou-se, gratuitamente, uma poda em diversos arbustos e árvores no terreno do Sr.
António Novo (“Preto Margarida”), na confluência da Avenida da Estrada Real com a Rua dos Penedos, que se
encontravam a obstar a boa circulação automóvel e pedonal nestas duas vias.

Educação/Cultura/Desporto/Saúde:
- Associação Desportiva e Cultural de Anha – Apoiámos esta associação com a cedência da CARRINHA DE
NOVE LUGARES, MERCEDES VITO, para transporte da sua equipa sénior de futsal a PONTE DA BARCA, para a realização
de um jogo a contar para o campeonato distrial da AFVC com a equipa do Ambos-os-Rios. Também cedemos o
MINI-AUTOCARRO para transporte da equipa júnior a MONÇÃO para a realização do jogo com a equipa local, Estrelas
de Monção, a contar para o campeonato distrital da AFVC de júniores.
- Associação Musical de Vila Nova de Anha – Apoiámos esta associação com a cedência da carrinha de
nove lugares, mercedes vito, para o transporte dos músicos pertencentes à sua filarmónica a uma atuação, a
Serreleis.
- Comissão de Festas de S. Tiago, S. José e Sto. António – Realizámos também a poda às árvores que
se encontravam no local onde a Comissão de Festas guarda os carrões do cortejo etno-alegórico.
- Escola EB1 e Jardim de Infância – Realizámos pequenas reparações nestas duas escolas e adquiriu-se
um LCD para o Jardim de Infância, porque o que lá existia avariou.
- Reuniões Agregação de Agrupamentos Escolares – Realizaram-se, com a presença do Presidente da
Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha, diversas reuniões com a DREN e os outros interessados para delinear
a agregação dos agrupamentos escolares (Agrupamento de Escolas Carteado Mena, Agrupamento de Escolas do
Monte da Ola e Agrupamento de Escolas Foz do Neiva).
- Reuniões Extensão de Saúde – Realizaram-se diversas reuniões para a resolução do problema da falta de
médico na Extensão de Saúde de Vila Nova de Anha, tanto com a Comissão de Utentes, como com o Diretor do
Centro de Saúde de Darque e o Diretor da ULSAM.

Outras:
- 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 no cemitério de S.
Tiago de Anha.
- Limpeza da Rua Dr. José d’Alpuim – Transportámos as terras e pedras que foram depositadas na via por
um empreiteiro de Vila Nova de Anha que executava uma obra no local e que estavam a impedir a boa circulação
automóvel desta via.
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O Executivo: ______________________________

______________________________

______________________________
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