Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Abril/2010

- Limpeza de Viária:
- Rua Alta: A rua foi toda limpa
- Rua da Ola: A rua foi toda limpa.
- Rua do Tiro: A rua foi toda limpa.
- Rua do Extremo: A rua foi limpa até ao fim de Anha e início de Mazarefes
- Travessa do Extremo: A travessa foi toda limpa.
- Beco do Extremo: O beco foi todo limpo.
- Rua de S. José: A rua foi toda limpa.
- Rua do Barroco: A rua foi toda limpa.
- Rua da Casa da Fábrica: Foi limpa a parte restante da rua.
- Avenida do Rodanho/Avenida Adelino Meira: Iniciou-se a limpeza
da Avenida, das ramadas em excesso, tanto nas Austrálias que proliferam
naquela zona e também outros arbustos que estavam a tornar aquela avenida
quase intransitável e com um aspecto desolador. Trabalho de limpeza que
incluiu o derrube de árvores com motoserra por já terem um volume
considerável.
- Largo do Monte da Ola: O largo foi todo limpo.
- Rua do Lusitano: A rua foi toda limpa.
- Beco do Lusitano: O beco foi todo limpo.
- Calçada do Lusitano: A calçada foi toda limpa.
- Rua do Alto da Ola: Parte da rua foi limpa.
- Rua da Valada: Parte da rua foi limpa.
- Beco da Valada: O beco foi todo limpo.
- Rua da Tomadia: A rua foi limpa na sua parte transitável.

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

Página 1

Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Abril/2010

- Beco do Porteiro: O beco foi todo limpo.
- Rua do Moinho do Tulho: A rua foi limpa na sua parte transitável.
- Travessa do Reguengo: A travessa foi toda limpa.
- Rua da Valada de Baixo: A rua foi toda limpa.
- Rua do Altoda Valada: A rua foi toda 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: Após a aquisição de mais duas lanternas
identicas às que estão no Largo do Monte da Ola, colocaram-se as mesmas no
Jardim onde não existia nenhum candeeiro.
- Colocação de Iluminação na Paragem de Autocarro: Levou-se
uma baixada até à paragem de autocarros no Monte da Ola, para assim se
colocar iluminação na referida paragem, devido a ser bastante erma, durante a
noite.

- Obras:
- Muros de Delimitação na Rua do Reguengo: Continuou-se com os
alargamentos na Rua, com recuos de muros e posterior construção dos
mesmos em alvenaria e outros em bloco/tijolo.
- Abertura/Alargamento da Rua Tanque do Mestre: Continua-se a
falar com proprietários dos terrenos confinantes para se continuar com o
alargamento até à Rua da Bouça Nova, colocando-se estacas para delimitação
da rua.
- Beneficiação do Largo do Monte da Ola: Foram retirados os bancos
existentes no Largo do Monte da Ola, que estavam todos danificados e
colocados outros bancos em pedra, dando outra estética, além dos aros à volta
de cada árvore onde se colocaram flores.
- Alargamento de Curva na Avenida 9 de Julho: Deu-se início à obra
de alargamento de uma das curvas mais perigosas de Vila Nova de Anha. Após
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anuência dos proprietários, deitaram-se os muros abaixo e vão-se contruir no
local acordado para o recuo.
- Beneficiação da Escola dos Centenários: Deu-se início às obras de
beneficiação da Escola dos Centenários, começando-se com a lavagem do
telhado e substitução de telhas partidas e o retirar do muro fronteiriço e
construção de outros; deu-se a primeira de mão em toda a escola.

- Jardins:
- Jardim na Avenida Ribeira d’Anha: Farta de ver um jardim numa das
entradas de Anha, completamente ao abandono e a dar mau especto aquela
área, resolveu a Junta de Freguesia meter “mãos à obra” e arranjá-lo mesmo
sabendo que nos poderiam acusar de estar a arranjar jardim alheio, mas a
situação não poderia continuar assim.
- Jardim na Rua da Serra da Quinta: Deu-se nova vida ao jardim que
se encontra na Rua da Serra da Quinta, ao lado do Armazém dos Cafés Delta.
- Poda de árvores: Foram podadas diversas árvores no recinto da escola
EB1 ciclo de Vila Nova de Anha.
- Jardins do Largo do Monte da Ola: Inserido na obra de beneficiação
do Largo foram colocados novos arbustos, pelos Viveiros Juca Costa, dando
assim outra beleza àquele local que outrora estava um pouco desleixado.
- Jardim do Porteiro: Além da poda das árvores e corte da relva,
colocaram-se novos bancos em granito.
- Limpeza do Cruzeiro: Executou-se limpeza/lavagem ao Cruzeiro,
monumento emblemático de Vila Nova de Anha, dando-lhe a dignidade que o
merece.

- Cemitério
- Zelador: O zelador continuou com a limpeza da área do cemitério e da sua
envolvência, como também a sua abertura às 7.00 horas e fecho às 22.00
horas.
- Pintura da Capela do Repouso: Iniciou-se a pintura da Capela do
Repouso no Cemitério de S. Tiago de Anha.
- Arranjos diversos: Foram executados diversos arranjos no cemitério.
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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.
- Apoio à ADCA: Continuamos com o pagamento mensal da utilização do
Pavilhão Municipal do Monte da Ola (treinos e jogos - séniores e juniores).
Apoiamos também na deslocação ao jogo a Valença, cedendo para tal o
miniautocarro. Sendo conduzido pelo motorista da Junta de Freguesia, o Sr.
José Lima.
- Transporte escolar: Continuou-se com o transporte escolar para o
Jardim de Infância e 1º Ciclo no miniautocarro.
- Transporte especial: Transportou-se o Agrupamento de Escuteiros,
Grupo dos Pioneiros, com o miniautocarro e com a carrinha Mercedes de 9
lugares, que foi cedida pelo fim-de-semana inteiro à instituição, a Terras do
Bouro, para uma prova de orientação.
- Colocação de Arcos: Foram colocados Arcos festivos na Avenida do
Calvário e no Largo do Calvário, durante os dias de Páscoa.
- Colocação de Mastros: Colocaram-se mastros no Largo das Camboas,
para embelezar as festividades da Queimas do Judas.
- Palestra com a temática” Prevenção do Cancro…” : No dia 24 de
Abril, pelas 16 horas, realizou-se na Sala da Assembleia de Freguesia de Vila
Nova de Anha, uma palestra com a temática da prevenção do cancro da mama,
HPV e do sistema gastrointestinal, sendo os moderadores desta palestra, alguns
filhos de Vila Nova de Anha, nomeadamente a médica dentista Emanuela e as
infermeiras Elisabete, Carolina e Maria da Luz e o enfermeiro, Roberto. Foi de
lamentar a fraca adesão por parte dos Anhenses a esta palestra.
- Palestra com a temática ” 25 de Abril de 1974 – Dia de

Liberdade” : No dia 25 de Abril, pelas 11 horas, realizou-se na Sala da
Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anha, uma palestra com a temática do
25 de Abril de 1974 – Dia de Liberdade, em que o moderador foi um residente
de Vila Nova de Anha, o Sr. Cerqueira. Sendo esta palestra a primeira iniciativa
de uma Junta de Fregueia em Vila Nova de Anha no sentido de não deixarmos
no esquecimento este dia que foi um dos mais importantes e significativos da
nossa riquissima história.
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- 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 desta vez referentes ao mês de Abril.
- Limpeza do Centro Civico: Todas as segundas e sextas-feiras o centro
Cívico é limpo, varrido e tirado o lixo das papeleiras;
- Limpeza dos wc’s públicos: Os WC públicos são limpos diariamente, e
são 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.
- Pintura de Lágrimas em amarelo: Foi pintada a lágrima na saída do
Largo do Monte da Ola e Rua de S. Tiago para a Avenida de Viana do Castelo.
- Maio Florido: Mandou-se fazer um maio florido, em colaboração com a
Câmara Municipal, para ser colococado na Praça da República em Viana do
Castelo.

- 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 a Qualificadora
e o Presidente da Junta de Freguesia, o presidente desta comissão. A reunião
de Abril foi realizada na Sala da Assembleia desta Freguesia.
- Temática: Elevação de Anha à categoria de Vila: Nova reunião
sobre a realização do XXV Aniversário da elevação de Anha à categoria de Vila,
com as associações e agrupamentos desta localidade.
- Reunião com os Dinamizadores da Campanha “Um dia pela

vida”: Reuniram-se nesta Junta de Freguesia os representantes do
movimento “um dia pela vida” saindo logo desta reunião os grupos
participantesdesta localidade e os eventos a realizarem.
- Reuniões Preparatórias da Prova do Triângulo: Diversas
reuniões tidas com os Presidentes de Junta de Chafé e Castelo do Neiva e com
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as associações destas três freguesias para se elaborar a Prova de Atletismo do
Triângulo
- Reunião da Assembleia de Freguesia: No dia 29 de Abril reuniu-se a
Assembleia de Freguesia para apresentação das contas de gerência do ano
transacto, tendo também sido levado à Assembleia várias propostas por parte
da Junta de Freguesia, todas aprovadas, as quais passamos a enumerar:
- Proposta para novas Taxas para o Cemitério de S. Tiago;
- Proposta para atribuição de Nomes a novos arruamentos;
- O Mapa de Pessoal;
- Proposta de Subsídios para Instituições Locais;

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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