Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Fevereiro/2010

- Limpeza de Viária:
- Avenida 9 de Julho: Foi limpa a entrada de Vila Nova de Anha, pelo lado
da Avenida da Ribeira d’Anha, com corte de giestas e austrálias, utilizando até a
motoserra, devido à enorme espessura que algumas árvores que já tombavam
para a estrada tinham. Além disto, também foi limpa a zona da casinha dos
cantoneiros, também se limpou a avenida até à entrada da Rua do Reguengo.
- Beco das Austrálias: O beco foi toda limpa.
- Rua do Medronho: A rua foi toda limpa.
- Rua do Meio: A rua foi toda limpa.
- Rua do Pinhal de Campos: A rua foi toda limpa.
- Rua das Estrada Nova: A rua foi toda limpa.
- Rua Francisco Viriato (Poeta Anhense): A rua foi toda limpa.
- Rua da Medonha: A rua foi toda limpa.
- Rua das Lages: A rua foi toda limpa.
- Rua Nova: Foi limpa a areia que lá se deposita quando chove.
- Travessa das Escadinhas: A rua foi toda limpa
- Travessa da Estrada Nova: A rua foi toda limpa.
- Rua da Bouça Nova: A rua foi toda limpa.
- Travessa da Bouça Nova: A rua foi toda limpa.
- Avenida Prior do Crato: A rua foi toda limpa.
- Caminho ao Lado da Avenida do Cruzeiro: O caminho foi todo limpo.

- 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.
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- Colocação de Hastes: Foi colocada uma haste na Rua de Sendim perto
da casa nº.2, devido ao local ser muito ermo.

- Obras:
- Muros de Suporte de Terras no Complexo Desportivo:
Continuação da empreitada da construção do Muro de Suporte do Complexo
Desportivo.
- Muros de Delimitação no Complexo Desportivo: Finalizou-se
muro que ladeia com a Avenida do Cruzeiro.
- Saneamento e Água na Rua de S. João: Continuou-se com as obras
de saneamento e de abastecimento de água na Rua de S. João.
- Reforço da Rede de Água Pública: Finalizou-se a obra de reforço,
com a colocação de betuminoso onde a rua foi cortada.
- Colocação Tout-Venant: Colocou-se tout-venant na Rua das Vinhas
velhas, que se encontrava em muito mau estado de conservação, dificultando a
saída e entrada de sua casa a uma senhora idosa e com problemas de
locomoção.
- Muro na Travessa da Escola do Cruzeiro: Finalizou-se com o muro
no alargamento da Travessa da Escola do Cruzeiro na intersecção com a Rua Dr.
José D’Alpuim.

- Jardins:
- Podas de Árvores: Foram podadas as árvores nos seguintes locais:
- Rua Nova;
- Largo Padre Alípio Lima;
- Centro Civico;
- Corte de árvores e colocação de arbustos: Foram cortadas as
árvores que se encontravam nos separadores centrais na Rua Nova, sendo o
corte das árvores efectuado por um freguês, que ficou com a lenha como
contrapartida do trabalho efectuado. Após o corte, foram arrancados os cepos
que estavam a danificar o asfalto na zona dos ecopontos. De seguida foram lá
colocados arbustos.
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- Cultura/Desporto/Educação:
- Apoio à Filarmónica: Temos apoiado a Filarmónica, com a cedência da
carrinha Mercedes, todos os fins-de-semana, para a recolha dos músicos para
os ensaios e posterior entrega à proveniência, e na deslocação a Viana do
Castelo aquando do corso carnavalesco. Adquirimos uma tarja para a mesma
colocar nos coretos nas festividades a que se deslocar.
- Apoio à ADCA: Continuamos com o pagamento mensal da utilização do
Pavilhão Municipal do Monte da Ola (treinos e jogos). Cedência da carrinha
Mercedes para as deslocações dos jogadores e material aos jogos de futsal.
- Transporte escolar: Continuou-se com o transporte escolar no
miniautocarro, tendo-se levado as crianças do Jardim de Infância aquando da
deslocação dos mesmos a Viana do Castelo, por altura do Carnaval.

- 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 Fevereiro.
- Pintura de guias: Pintou-se a guia da lágrima de acesso à Freguesia da
Avenida 9 de Julho de 1985 e a guia do triângulo no acesso à Rua do Azevinho.
- Pintura de sinais de trânsito: Pintaram-se os sinais que estavam
imperceptíveis, no Beco das Austrálias, Rua do Azevinho e Rua do Medronho.
- Limpeza do Centro Civico/WC públicos e Cemitério: Todas as
segundas e sextas-feiras o centro civico é limpo, varrido e tirado o lixo das
papeleiras; os WC públicos são lavados, colocados toalhetes, sabobete líquido e
papel higiénico se necessário. O Cemitério é varrido, são retirados os sirios que
estão nos caixotes do lixo que se encontram dentro do mesmo.
- Limpeza de fossas sépticas: continua-se com a limpeza de fossas
sépticas nas zonas que não se encontram abrangidas por rede pública de
recolha de águas residuais.
- Colocação de Pia no Fontenário do Cemitério: Depois de se ter
mandado fazer uma pia idêntica à que se tinha partido, à Fundiviana, foi
colocada no respectivo fontenário.
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- Colocação de Expositores: Colocaram-se expositores na entrada da
casa de banho pública e nas entradas do Cemitério de S. Tiago de Anha, com os
horários de abertura e fecho e a comunicar que desde 01 de Março em diante,
o cemitério terá um zelador, que ficará responsável pelo espaço relativo ao
cemitério e também pela área envolvente ao mesmo.

- Reuniões Importantes:
- Presidente do Conselho de Administração da Industria de

Mineração do Norte de Portugal, S. A.: Reunião onde o tema central
foi a poluição da Ribeira d’Anha, devido à mesma ser uma das partes
interessadas neste assunto, porque é apontada como a principal responsável
pela poluição da Ribeira, tendo, o mesmo vindo esclarecer o Presidente da
Junta desta Autarquia e o Presidente da Junta de Chafé, que também esteve
presente na reunião.
- Presidente da Câmara Municipal: Reunião realizada no Complexo
Desportivo para se recomeçar com a obra, iniciando novamente o envio de
apoio monetário por parte da Câmara Municipal. Aproveitou-se para se
mostrar o trabalho já efectuado nos muros de delimitação e na abertura de
uma nova via que irá ligar a Avenida do Cruzeiro à Rua da Bouça Nova.
- 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 agora a Secretária da Junta de Freguesia de Vila Nova de
Anha a Qualificadora.

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
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