Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Março/2010

- Limpeza de Viária:
- Rua das Camboas: A rua foi toda limpa, cortanto-se os ramos e as
ramadas que vinha das matas contiguas à rua.
- Travessa das Camboas: Foi limpa a parte transitável da Travessa.
- Rua de Santo António: A rua foi toda limpa.
- Rua das Lages: A rua foi toda limpa.
- Rua do Meio: A rua foi toda limpa.
- Rua de S. Tiago: A rua foi limpa até ao cruzamento pró calvário.
- Rua de S. José A rua foi toda limpa.
- Rua Benemérito João Sampaio: A rua foi toda limpa.
- Travessa de S. Tiago: A Travessa foi toda limpa.
- Rua das Lages: A rua foi toda limpa.
- Rua da Padela: A rua foi toda limpa.
- Travessa da Padela: A travessa foi toda limpa.
- Beco das Alminhas do Faro: O beco foi todo limpo.
- Rua das Alminhas do Faro: A rua foi toda limpa.
- Rua de Acesso aos Reservatórios: A rua foi toda limpa.
- Travessa das Camboas: Foi limpa a parte transitavel da travessa.
- Rua da Residência: A rua foi toda limpa.
- Rua do Barroco: A rua foi toda limpa.
- Travessa do Calvário: A travessa foi toda limpa.
- Rua da Serra da Quinta: A rua foi toda limpa.
- Rua do Noval: A rua foi toda limpa.
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- Praceta das Mimosas: A praceta foi toda limpa.
- Rua da Fontinha: A rua foi toda até onde existem casas.
- Rua do Reguengo: A rua foi toda na parte onde não existem obras.
- Rua da Valada: A rua foi toda limpa.
- Rua da Escola do Cruzeiro: A rua foi toda limpa.
- Rua do Loureiro: A rua foi toda limpa.
- Largo do Calvário: O largo foi todo limpo.
- Travessa do Calvário: A travessa foi toda limpa.
- Rua da Casa da Fábrica: A rua foi em parte limpa.

- 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.
- Colocação de Candeeiros: No Largo do Monte da Ola foram colocados 4
candeeiros c/2 lanternas, dando outra alma a um Largo que se encontrava um
pouco moribundo. Adquiriram-se mais duas lanternas identicas às que lá estão
para serem também lá colocadas, à empresa Veco Juncal.
- Deslocação de Técnico da EDP à Vila: Foi pedido à Câmara
Municipal o fornecimento de postes, hastes e cabos de iluminação pública para
locais onde eram necessários, alguns destes pedidos já tinham sido formulados
em 2003, mas até à data nada, estava tudo em estagnado, por isso voltamos à
carga. Devido à nossa perseverança, a câmara enviou o n/pedido à EDP, tendo
sido, no dia 22 de Março, destacado um técnico para fazer o levantamento das
situações. Foram indicados os seguintes locais e material a utilizar:
- Rua das Alminhas do Faro – Colocação de 6 postes c/cabo e haste;
- Rua do Pinheiro Manso – Colocação de 2 postes c/cabo e haste;
- Rua do Fontão – Colocação de 5 postes c/cabo e haste;
- Rua das Giestas – Colocação de 5 postes c/cabo e haste;
Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

Página 2

Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Março/2010

- Travessa das Escolas – Colocação de 1 poste c/cabo e haste;
- Travessa da Bouça Nova – Colocação de 1 poste c/cabo e 2 hastes;
- Atribuição de 25 hastes – Para colocação onde necessitarmos;

- Obras:
- Muros de Suporte de Terras no Complexo Desportivo: Finalizouse com a construção do muro;
- Muros de Delimitação no Complexo Desportivo: Finalizou-se o
muro.
- 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.
- Muros de Delimitação na Rua do Reguengo: Começaram-se com
os alargamentos na Rua, com recuos de muros e construção dos mesmos em
alvenaria e outros em bloco/tijolo.
- Abertura/Alargamento da Rua Tanque do Mestre: Está-se a
fazer a abertura um novo arruamento que vai ligar a Avenida do Cruzeiro à Rua
da Bouça Nova. Conversou-se com os proprietários para se alargar, estando,
quase todos, de acordo com a abertura e com o que terrenoque têm de ceder
para a rua ficar com a largura que se pretende. Após, tratar-se-á da construção
dos muros para delimitação das propriedades.

- Jardins:
- Podas de Árvores: Foram podadas as árvores no Largo do Monte da Ola,
no Jardim ao lado do Pavilhão Municipal. Podaram-se também as árvores que
se encontravam na Quinta do Paço mas que pendiam para o Largo do Calvário,
enchendo-o de sujidade, aquando da queda da folha.
- Colocação de Gradeamento: Foi colocado um gradeamento no Largo
das Camboas, junto ao fontenário, para evitarmos quedas e foram pintadas de
verde.
- Pintura do Lavadouro/Fontenário: Pintou-se o lavadouro e o
fontenário da Camboas de branco.
- Corte de Relvas: Foram cortadas relva nos seguintes jardins:
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- Centro Civico;
- Largo António Roleira Marinho.
- Largo do Calvário - apararam-se, também, os arbustos;
- Largo das Camboas - apararam-se, também, os arbustos;
- Largo do Poteiro.
- Largo do Monte da Ola.
- Rua da Bela Vista.
- Fins Noval

- Cemitério
- Zelador: Tendo agora um Zelador, o mesmo trata agora da limpeza da área
do cemitério e da sua envolvência, como também, da sua abertura às 7.00
horas e fecho às 22.00 horas.
- Execução de Aros: Executaram-se uma fiada de aros, para posterior
colocação das sepulturas, pelos proprietários das mesmas.
- Pintura dos Muros: Foram caiados os muros do cemiteiro.
- Arranjos diversos: Foram arranjadas algumas partes no Cemitério que
abateram com as chuvas.

- 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. Apoiámos na sua Apresentação
Pública.
- Apoio à ADCA: Continuamos com o pagamento mensal da utilização do
Pavilhão Municipal do Monte da Ola (treinos e jogos).
- Transporte Escolar: Continuou-se com o transporte escolar para o
jardim de Infância e 1º Ciclo no mini-autocarro e transportaram-se as crianças à
Escola EB 2,3/S de Monte da Ola para uma Vista de estudo, ao laboratório de
ciências, no dia 25.
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- Transporte Escolar Especial: Transportou-se as crianças da Escola EB
2,3/S de Monte da Ola a Viana do Castelo, para o concurso de leitura que se
realizou no dia 24 de Março, no mini-bus.
- Ramada na EB 2,3/S do Monte da Ola: Foi solicitado pelo Presidente
do Agrupamento, Prof. Augusto Sá, o transporte com o trator da Junta de
Freguesia de diversa ramada que se encontrava no recinto da Escola, pedido
esse que executamos.
- Limpeza de Canos: Foram desintupido canos que estavam obstruidos no
Jardim de Infância de Vila Nova de Anha, por solicitação da Directora.
- Colocação de Mastros: Foram colocados mastros c/ bandeirinhas roxas
no Largo da Matriz, Rua de S. Tiago, Avenida do Calvário e no Largo do Calvário,
fazendo assim alusão ao perído que atravessamos, a Quaresma.

- Outras:
- Colocação de painel informativo: Contínua-se a colocar um painel
informativo no Centro Cívico, para informar a população dos eventos culturais,
sociais e desportivos do mês de Abril, e durante o mês de Março colocou-se um
cartaz com a Procissão dos Passos e com uma frase alusiva à Semana Santa.
- Substituição de sinais de trânsito:
Rua Sem Saída:
- Travessa das Escadinhas;
- Rua Nova;
STOP:
- Na Rua do Pinhal de Campos com Av. da Ribeira d’Anha;
- Na Rua do Azevinho com a Av. 9 de Julho;
- No Beco das Austrálias com a Av. 9 de Julho;
- Na Rua do Barroco com Rua de S. Tiago;
- Avenida do Calvário para Rua de S. Tiago ;
- Rua de S. Tiago para a Av. do calvário;
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- Pintura de sinais de trânsito: Pintaram-se os sinais que estavam
imperceptíveis, em algumas ruas da localidade.
- Colocação de placas informativas: Após retirar as placas
informativas todas sujas, colocaram-se novamente com novas peliculas, no
Cruzamento da Rua de S. Tiago com a Avenida do Calvário.
- Limpeza do Centro Civico: Todas as segundas e sextas-feiras o centro
civico é limpo, varrido e tirado o lixo das papeleiras;
- Limpeza dos WC’s Públicos: Os WC públicos são limpos diáriamente, e
colocado toalhetes, sabobete líquido e papel higiénico se necessário.
- Limpeza de fossas sépticas: continua-se com a limpeza de fossas
sépticas nas zonas que não se encontram abrangidas por rede pública de águas
residuais.
- Arranjos na Av. de Viana do Castelo (EN13): Após solicitação, via
fax, para a Estradas de Portugal, S.A., focando diversas deficiências que eram
necessárias arranjar na estrada nacional, vimos o nosso pedido satisfeito, em
parte, com o arranjo do pavimento em diversos locais (desde semáforos da EB
2,3/S do Monte da Ola aos Moveis Aurea) e colocação de um sinal de stop na
saída da Rua do Noval.
- Projecto Limpar Portugar: Esta Junta de Freguesia aderiu a este
projecto em prol do ambiente deste nosso “cantinho è beira-mar plantado”,
tendo enviado pessoal e máquinas para os locais definidos para se executar a
limpeza, tendo participado, também o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e
elementos da Assembleia de Freguesia e diversas pessoas da população desta
localidade, às quais muito agradecemos. Tendo a recolha se aproximado de uns
100 quilos de lixo, o que para uma manhã chovosa foi bastante bom, sabendo
nós que o que fizemos foi uma “gota de água do oceano” mas gota a gota
vamos fazendo a diferença.
- Análises de Fontenários: Sabendo que as águas dos nossos fontenários
são bastante procuradas, mesmo com os avisos informando que elas não são
analisadas periódicamente, resolvemos mandar fazer análises ás águas de 5
fontenários: Bica de Sto. António, Fontenário de Sto. António, Lavadouro dos
Penedos, Fontenários das Camboas e Fonte de Grades, para assim podermos
informar melhor as pessoas que as procuram e prevenir, se for esse o caso,
males maiores, ou então retirar-se os avisos, que é o anseio de muitos
Anhenses.
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- Reuniões Importantes:
- 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.
- Temática: Elevação de Anha à categoria de Vila: Reunião sobre a
realização do XXV Aniversário da elevação de Anha à categoria de Vila, com as
associações e agrupamentos desta localidade, para assim chegarmos uma
concertação sobre o tema e sobre o apoio que casa uma poderá dar a esta
festividades. Aproveitado-se a reunião falou-se sobre o projecto “limpar
portugal”, sobre o interesse dos mesmo participarem nesse projecto que se
realizou no dia 20, deste mês.

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
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