Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Novembro/2009

- Limpeza de Viária:
- Av. 9 de Julho: Foi limpo desde o Noval até à Igreja.
- Rua do Lusitano: Em toda a sua extensão.
- Rua do Alto da Ola: do Largo do calvário à Escola EB 2,3/S do Monte da
Ola.
- Travessa do Monte: Em toda a sua extensão.
- Rua de Santo António: Em toda a sua extensão.
- Av. da Estrada Real: Em toda a sua extensão (placa de Darque até ao
inicio da Rua de Sto. António.
- Rua dos Penedos: Em toda a sua extensão.
- Rua de Acesso aos Reservatórios de Água (Faro): Até aos
reservatórios (recebido um louvor e agradecimento pelos SMSBVC).
- Rua do Pinhal de Campos: Corte de austrálias, mato e silvado, que
obstruíam a facha de rodagem quase toda.
- Rua da Serra da Quinta: Em toda a sua extensão.
- Travessa da Junqueira: Em toda a sua extensão.
- Avenida da Ribeira d’ Anha: Desde a Rua do Tanhoco até à Rua Pinhal
de Campos.
- Avenida do Porteiro: Em toda a sua extensão.
- Avenida de Anha: Em toda a sua extensão.
- Rua Benemérito João Sampaio: Em toda a sua extensão.
- Rua de S. José: Em toda a sua extensão.
- Travessa de S. Tiago: Em toda a sua extensão.
- Rua da Casa da Fábrica: Em toda a sua extensão.
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- Caminho do Moinho: Em toda a sua extensão.
- Rua de S. Tiago: Em toda a sua extensão.
- Rua do Noval: Desde a Avenida 9 de Julho à Rua das Lages.

- Iluminação Pública:
- Rua do Noval: Colocação de uma haste perto da casa c/nº.1 (Fartota).
- Rua da Bela Vista: Colocação de uma haste (perto da casa do Abílio
Xona).
- Abrigo de Passageiros: Fez-se a ligação de 2 abrigos de passageiros (Av.
9 de Julho e Av. de Anha) à rede de iluminação pública, ficando agora
iluminados durante a noite.
- Projector Av. de Viana do Castelo: Substituição de lâmpada que se
encontrava fundida, na passadeira junto à Escola EB 2,3/S do Monte da Ola.
- Projectores Largo do Calvário: Substituição de lâmpadas que se
encontravam fundidas, há mais de 2 anos.
- Projector Largo António Roleira Marinho: Foi colocado um
projector de 400 Watts no largo fronteiriço à Casa do Povo/Sede da Junta de
Freguesia para assim realçar este local emblemático de Vila Nova de Anha.
- Candeeiros Largo do Porteiro: Após dois anos sem luz, reparou-se a
avaria e restituímos a luz novamente aos seis globos do Largo do Porteiro.
- Lâmpadas Fundidas: Foram enviados à EDP diversas comunicação com
a indicação das lâmpadas de Iluminação Pública que se encontravam fundidas,
estando a EDP a fazer as reparações devidas.
- Pintura de Candeeiros: Foram pintados os candeeiros no Largo da
Matriz, Largo António Roleira Marinho, Av. 9 de Julho até à Escola dos
Centenários.

- Obras:
- Muros de Suporte Complexo Desportivo: Inicio da empreitada da
construção do Muros de Suporte do Complexo Desportivo, obra entregue ao
empreiteiro “António São João Construções”.
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- Pintura Sede da Junta: Pintura interior da Sede da Junta de Freguesia e
pequenos retoques no exterior.
- Arranjo Interior da Sede da Junta: Foi feito uma remodelação no
interior da sede da Junta de Freguesia, com colocação de sofás na sede de
espera para assim darmos mais comodidade a quem espera pela sua vez de
entrar, foi mandado fazer uma cortinas/persianas interiores que serão
colocadas logo no inicio do mês de Dezembro. Tentou-se dar uma estética mais
jovem á sede da Autarquia.
- Pintura da Casa de Banho Pública: Foi pintada a casa de banho
pública, na avenida de acesso ao Cemitério.
- Pintura de Guias em Amarelo: Foram recolocadas guias que se
encontravam soltas e á posteriori pintadas de amarelo na intercessão da
Avenida de Anha com a Avenida da Estrada de Anha. Foram também pintadas
guias em amarelo na rotunda em frente à estação do CTT.
- Pintura de Bancos: Foram pintados os bancos do Largo da Matriz.
- Saneamento da Rua do Reguengo: Continuação das obras que vêem
do executivo anterior.

- Jardins:
- Arranjo do Jardim do Largo António Roleira Marinho: Foi feito
um arranjo bastante significativo no Jardim do Largo António Roleira Marinho.
Foram retiradas árvores que obstruíam a visão tanto da sede da Junta de
Freguesia como da Casa do Povo, e colocadas outras, como por exemplo duas
oliveiras ornamentais, que muito embelezam este Jardim.
- Arranjo do Jardim do Largo da Matriz: Foi arrancado o arbusto de
tapava a lápide que se descerrou simbolizando o dia de elevação de Anha à
categoria de Vila e após isso colocaram-se outros arbustos para dar vida aquele
marco tão importante para a nossa vila.
- Arranjo do Jardim do Lavadouro do “Fins Noval”: Foi cortada a
relva e limpo a “mãe d’ água” que por lá passa para se tentar dar um pouco
mais de dignidade àquele local.
- Arranjo da Lágrima na Avenida 9 de Julho: Foi colocado lá um
arbusto que foi retirado do Jardim do Largo António Roleira Marinho.
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- Outros:
- Substituição de Sinalização: Foram substituídos quatro sinais de
trânsitos que se encontravam completamente ilegíveis.
- Colocação de Painel Informativo: Foi colocado um painel informativo
no Centro Cívico, para informar a população dos eventos culturais, sociais,
desportivos e outros que forem de relevância tal que mereçam aí ser
colocados.
- Faixa Informativa: Foi mandado fazer uma Faixa/Tarja com os dizeres “A
Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha apoia o Desporto” para ser colocada
no Pavilhão do Municipal de Monte da Ola, aquando da realização de eventos
desportivos onde participem equipas da ADCA.
- Entregue de Equipamento Informático: O computador Siemens,
prometido pelo executivo anterior, foi entregue ao Agrupamento 452 de Vila
Nova de Anha do Corpo Nacional de Escutas, após ter sido preparado para tal.
- Reparação Geral no Tractor: Tendo surgido uma avaria bastante
grave na embraiagem no tractor, decidiu-se por fazer uma revisão total no
tractor. Aproveitou-se para substituir além da embraiagem, as luzes e diversas
peças que estavam danificadas.
- Conselho Comunitário: Participação e dinamização do Conselho
Comunitário em colaboração com a ADCA, ajudando e discutindo os Planos de
Actividades das Instituições.
- Banda Filarmónica: Apoio e Incentivo na Reestruturação da Banda
Filarmónica.

- Reuniões Importantes:
- Câmara Municipal de Viana do Castelo: Reunião com o Presidente
da Câmara Municipal de Viana do Castelo para nos apresentarmos e expormos
as nossas ideias, os nossos anseios e receios e para aquilatarmos se haveria
receptividade por parte da Câmara Municipal ao exposto.
- Centro de Saúde de Darque : Reunião com o Director do Centro de
Saúde de Darque para discutirmos sobre a Extensão de Saúde de V. N. de Anha,
as necessidades mais prementes e a sua continuidade até se encontrar uma
solução adequada. Solução que passa pela construção de um Centro de Saúde
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de raiz que abranja não só Vila Nova de Anha mas também as Freguesias
vizinhas de Vila Fria e Mazarefes.
- EDP: Com o Director da EDP de Viana do Castelo, Eng.º Mário Guimarães
para elaborar e dar a conhecer o plano de iluminação pretendido para Vila
Nova de Anha.
- Horto Municipal: Com o Eng.º Arieira, responsável pela fiscalização dos
Protocolos de Conservação Ambiental e Jardins.

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
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