Relatório Mensal de Trabalhos

maio/2012

Limpeza de Vias:
- Rua do Mirante;
- Travessa do Miradouro;
- Rua da Bouça Nova;
- Largo do Monte da Ola;
- Rua do Noval – Além da limpeza da via, limpou-se um pequeno terreno na interseção desta via com a Rua da
casa da Fábrica e um rego de águas pluviais que se encontrava obstruído com areias e ervas.
- Rua das Sargaceiras – Limpeza das bermas que se encontravam cheias de ervas e de ramagens diversas,
desde a Avenida da Ribeira d’Anha até aos Balneários da Praia do Rodanho e também limpeza do canelete
para rega dos campos de cultivo.
- Avenida Adelino Meira – Limpeza profunda desta via, também conhecida por Estrada do Rodanho, com corte
das giestas, austrálias, pinheiros, eucaliptos e todos os arbustos que infestavam as bermas desta avenida. Esta
limpeza está a ser feita de tal forma que se entrou cerca de 50 metros pelas matas e pinheirais confinantes
com o estradão, tendo os nossos funcionários demorado este mês inteiro a executar só o corte, ficando para o
próximo mês o transporte do material sobrante em contentores solicitados à Câmara Municipal.
- Caminho do Moinho;
- Calçada de S. João;
- Rua da Residência;
- Rua Dr. José d’Alpuim;
- Travessa de Sto. António;
- Largo do Monte;
- Rua do Monte;
- Travessa do Monte;
- Largo do Calvário;
- Travessa da Cadeirinha;
- Rua do Barroco;
- Rua do Alto da Ola – Fez-se uma limpeza profunda junto à casa do Sr. Mateus e na parte do arruamento que
ladeia a Escola EB 2,3/S do Monte da Ola.
- Rua do Pinhal de Campos;
- Beco do Ferreiro;
- Beco da Valada;
- Avenida 9 de Julho;
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- Colocação de ervicida – Foi colocado ervicida em algumas ruas da Vila.

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.
- Colocação de Postes Elétricos – Retiraram-se postes elétricos de locais onde se encontravam
abandonados e colocaram-se os mesmos desde a Brejuinha até aos balneários do Rodanho. A Junta de
Freguesia está agora a tentar a colocação de hastes e cabos para se poder levar iluminação pública desde a Rua
das Sargaceiras até junto dos balneários da Praia do Rodanho.

Obras:
- Lavadouro do Fins Noval – Iniciou-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.

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 Agrupamento 452 - São Tiago do C. N. Escutas – Apoiou-se este
agrupamento, com a cedência da carrinha mercedes e do mini autocarro para a deslocação da II seção do
agrupamento ao Campo Escola de Fraião, em Braga, para a realização de um acampamento de intercâmbio com
alguns alunos surdos.
- Associação Desportiva e Cultural de Anha – Apoiou-se esta associação no transporte da equipa sénior
de futsal, nas seguintes deslocações:
Vila Praia de Âncora – para realização de um jogo com a equipa do ARA (Camp. Regional).
Ponte da Barca – para realização de um jogo com a equipa do Lavradas (Taça AFVC Futsal).
- Corte de erva na Escola EB 1 e Jardim de Infância – Cortou-se a erva, tanto no Jardim de Infância
como na Escola EB1 de Vila Nova de Anha, que se encontrava enorme, dando um aspeto vergonhoso àqueles
dois edifícios escolares.
- Avaliação Externa do Agrupamento de Escolas do Monte da Ola – O Presidente da Junta de
Freguesia de Vila Nova de Anha foi um dos convidados para executar a avaliação externa do Agrupamento de
Escolas do Monte da Ola, em todos os seus aspetos: educativos, sociais, culturais, funcionais e de implantação
nas comunidades.
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Outras:
- Limpeza da Ribeira d’Anha – Executou-se uma limpeza bastante profunda na Ribeira d’Anha, junto à
pontelha que a atravessa da Avenida Adelino Meira para a Rua das Sargaceiras, limpeza essa que consistiu no
corte das árvores que se encontravam caídas sobre a ribeira e poda das outras árvores que cortavam a
visibilidade de um lado para o outro da margem, ficando agora este local com outra aparência.
- 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 maio.
- 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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