Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Janeiro/2010

- Limpeza de Viária:
- Rua de S. João: Foi limpa a rua toda, e interveio-se na limpeza das silvas e
legas que invadiam a rua de dentro das propriedades, fazendo estragos nas
viaturas e em pessoas que lá passam.
- Calçada de S. João: Foi limpa a calçada toda, interveio-se também na
limpeza das sarjetas que se encontravam todas cheias de terra e areia.
- Rua de S. Tiago: Foi limpa a rua desde o Largo do Monte até à Avenida de
Viana do Castelo.
- Rua 2 de Julho: Foi limpa a rua toda.
- Travessa de S. Pedro: A travessa foi toda limpa.
- Rua da Residência Foi limpa toda a rua.
- Rua Dr. José d’ Alpoim: Foi limpa toda a Rua.
- Rua das Giestas: Foi limpa toda a rua.
- Rua das Camboas: Foi limpa toda a rua.
- Rua de Sendim: Foi limpa toda a rua.
- Rua do Pinhal da Ola: Foi limpa toda a rua.
- Rua Pinhal do Mariano: Foi limpo todo o loteamento, inclusivé à volta
do polidesportivo e em zonas arborizadas entre as casas.
- Avenida do Porteiro: Foi limpa parte da Avenida.
- Rua do Tanhoco: Foi limpa toda a rua.
- Rua do Monte da Ola: Foi limpa toda a rua.
- Rua das Mimosas: Foi limpa toda a rua.
- Rua do Moinho de Vento: Foi limpa toda a rua.
- Rua a Estrada Nova: Foi limpa toda a rua.
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- Av. 9 de Julho/Av. Ribeira D’Anha: Fez-se uma limpeza na entrada de
Anha perto da lagrima de acesso à Vila, tanto nas “bouças” do lado direito
como do lado esquerdo, cortanto pinheiros, giestas e austrálias que estavam
em risco de queda.

- Iluminação Pública:
- Lâmpadas Fundidas: Foram enviados à EDP diversas comunicações com
a indicação das lâmpadas de Iluminação Pública que se encontravam fundidas,
estando a EDP a fazer as reparações devidas.
- Fases Apagadas: Diversas ligações para a EDP reclamando devido aos
diversos apagões que ocorreram em Vila Nova de Anha, estando mesmos já
reparados.

- Obras:
- Muros de Suporte Complexo Desportivo: Continuação da
empreitada da construção do Muro de Suporte do Complexo Desportivo.
- Muros de Delimitação no Complexo Desportivo: Continuou-se
com a empreitada de construção do Muro de delimitação do Complexo
Desportivo, muro esse que ladeia com a Avenida do Cruzeiro. Demolição do
existente e construção de muro em bloco com recuo bastante considerável.
- Saneamento da Rua do Reguengo: Conclusão das obras que vêm do
mês transacto, ficando assim infraestruturada uma das ruas mais populosa da
Vila, obra que já vinha sendo reinvidicada há muito tempo.
- Saneamento e Água na Rua de S. João: Iniciou-se as obras de
saneamento e de abastecimento de água na Rua de S. João, obra esta tão
ambicionada, há longos anos, pelos moradores desta rua.
- Reforça da Rede de Água Pública: Em colaboração com os SMSBVC
reforçou-se a pressão da água que abastece a Rua do Moinho de Vento, Largo
do Monte da Ola, Rua das Giestas, Travessa de S. Pedro
- Arruamento confinante com Rua da Serra da Quinta: iniciou-se
a pavimentação de um arruamento novo na Serra da Quinta, com a entrega de
cubo em que a pavimentação fica a cargo dos proprietários.
- Muro na Travessa da Escola do Cruzeiro: Alargamento da Travessa
da Escola do Cruzeiro na intersecção com a Rua Dr. José D’Alpuim,
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aproveitando-se a queda do muro aquando das intemperies de Janeiro,
solicitou-se ao proprietário o recuo do muro para assim alargarmos a travessa,
solicitação que foi prontamente aceite e passou-se logo de imediato, à
demolição e a posteriori à reconstrução no local acordado para o alargamento.
- Abertura de novo arruamento: iniciou-se a abertura de novo
arruamento que ligará a Rua de Sendim à Rua da Bouça Nova. Este arruamento
confrontará com o complexo desportivo pela parte poente e sul, indo por um
arruamento antigo que dava acesso aos campos de cultivo.

- Jardins:
- Podas de Árvores: Forão podadas as árvores nos seguintes locais:
- Avenida 9 de Julho: desde a Escola dos Centenários até aos CTT;
- Largo da Matriz
- Avenida de Igreja
- Rua Nova

- Cultura/Desporto/Educação:
- Transporte Escolar: Iniciou-se o transporte das Crianças do Jardim de
Infância e da Escola EB1 de Vila Nova de Anha, após diversas reuniões com a
Associação de Pais de ambos os estabelecimentos de ensino, onde os mesmo
nos trouxeram a lista com as crianças que o pretendiam (25 crianças). O
transporte teve início a 5 de Janeiro, com o mini-autocarro.
- Corta – Mato Escolar: Apoiou-se logisticamente o corta-mato escolar na
escola EB 2,3/S de Monte da Ola, tendo esta Junta de Freguesia recebido um
agradecimento por parte da Direcção do Escola.

- Outras:
- Colocação de Painel Informativo: Continua-se a colocar um painel
informativo no Centro Cívico, para informar a população dos eventos culturais,
sociais e desportivos do mês de Janeiro.

- Reuniões Importantes:
- Junta de Freguesia de Vila Fria: Reunião com o Presidente da Junta
de Freguesia de Vila Fria para se discutir a problemática do Centro de Saúde
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que ambas as Freguesia lutam para ser construido e assim beneficiar a
população das duas localidades.
- Comissão de Utentes da Extensão de Saúde de V. N. de Anha:
Reunião com a Comissão de Utentes para se discutir assuntos prementes em
relação à extensão de sáude de Anha.
- Comissão Social Inter-Freguesias (CSIF2): Reunião com os
membros permanentes da CSIF2, onde a Junta de Freguesia de Vila Nova de
Anha tem um lugar destacado devido aos esforços mantidos para a continuação
desta comissão, sendo sempre a interlocutora entre os vários membros. Nesta
reunião foi nomeada como Qualificadora a secretária desta Junta de Freguesia
e Responsável pelo CSIF2 o Presidente desta autarquia.

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
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