Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Maio/2010

- Limpeza de Viária:
- Rua do Campo das Laranjeiras: A rua foi toda limpa
- Rua dos Olmes: A rua foi toda limpa.
- Travessa da Valada: A rua foi toda limpa.
- Rua das Gelielas: A rua foi toda limpa.
- Avenida do Porteiro: Foi limpa a parte retante da rua.
- Rua das Vinhas Velhas: A rua foi toda limpa.
- Travessa das Vinhas Velhas: A travessa foi toda limpa.
- Rua do Noval: A rua foi toda limpa.
- Caminho do Moinho: O caminho foi todo limpo.
- Travessa da Oliveira: A travessa foi toda limpa.
- Avenida Adelino Meira: Continuou-se a limpeza da Avenida, das
ramadas em excesso, tanto nas Austrálias que proliferam naquela zona e
também outros arbustos que a estavam a tornar quase intransitável e com um
aspecto desolador. As ramadas e troncos das árvores têm sido queimados pelos
sapadores florestais da câmara municipal.
- Limpeza das Margens da Ribeira (Rodanho): Limpou-se a
margem do lado nascente da ribeira e os terrenos que confinam com essa
margem também foram minunciosamente limpos, numa extensão de 800 m2.
- Avenida da Ribeira d’Anha: Limpou-se a Avenida Ribeira d’Anha desde
a Avenida Adelino Meira até à Rua das Sargaceiras.
- Rua das Sargaceiras: Iniciou-se a limpeza da Rua das Sargaceiras.

- 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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- 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 e começou-se com a construção de
muros de delimitação em terrenos que já tinham cedido e acordado esta
situações.
- Beneficiação da Escola dos Centenários: Continuou-se com a obra
de beneficiação, acabando com a pintura externa da escola, começou-se com a
pintura do hall de entrada; Execução de muros nas traseiras e execução na
parte da frente e laterais de pequeno murete para delimitar jardim.; Execução
de novos passeios na parte da frente do edificio e no lado que confronta com a
Travessa da Escola do Cruzeiro; Contruiu-se nova entrada para a parte traseira
do Edificio.
- Alargamento de curva na Avenida 9 de Julho: Começou-se com a
construção dos muros no alargamento que se levou a efeito na Avenida 9 de
Julho, entre a casa do Sr. António Lima e do Sr. Albino Cruz.
- Beneficiação do Largo do Monte: Iniciou-se com a obra de
beneficiação do Largo do Monte, tendo sido lavantado todo o paralelo lá
existente, retirado o patamar, após regularização do terreno passou-se à
colocação de granito nos passeios e cubo na via, nas laterais foi colocado cubo
mais pequeno.
- Beneficiação da Rua do Monte: Da casa do Sousa até à casa do Sr.
Castanho foi levantado todo o piso em calçada portuguesa e após regularização
do terreno foi colocado cubo e colocada recolhas de água devido à enorme
quantidade de água que em dias de chuva, vem pela rua abaixo.

- Jardins:
- Jardim Escola dos Centenários: Construiu-se novo jardim a ladear a
Escola dos Centenários, colocou-se novos arbustos (adquiridos aos Viveiros Juca
Costa) e plantou-se relva.
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- Cemitério
- Pintura da Capela do Repouso: Acabou-se com o trabalho de pintura
da Capela do Repouso no Cemitério de S. Tiago de Anha.

- 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. Transportou-se a filarmónica e
acompanhantes a Santiago de Compostela, na apresentação das Festas de
Nossa Senhora da Agonia àquela comunidade.
- Apoio à ADCA: Continuamos com o pagamento mensal da utilização do
Pavilhão Municipal do Monte da Ola (treinos e jogos - séniores e juniores).
Apoiou-se a ADCA nos festejos do XXXIV Aniversário.
- Transporte escolar: Continuou-se com o transporte escolar para o
Jardim de Infância e 1º Ciclo no miniautocarro.

- 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 Maio.
- 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 foram limpos às segundas
e sextas-feiras, 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 Guias em amarelo: Foram pintadas as guias no
entroncamento da Avenida da Ribeira d’Anha com a Rua da Serra da Quinta,
em amarelo.
- Pintura em azul e amarelo: Foram pintadas as floreiras no Jardim da
Serra da Quinta e o Abrigo de passageiros com as cores da Vila, Azul e Amarelo.
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- Placas Informativas: Foram colocadas novas placas informativas no
Largo 9 de Julho, em dois locais diferentes.
- Rastreio ao Cancro do Estomago: No dia 22 de Maio, 08.30 às 10.30
horas, realizou-se no Salão de Festas do Centro Social Paroquial de Vila Nova de
Anha, o rastreio ao cancro do estomago, em parceria com Rotary Viana, com
forte adesão da população.

- 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.
- Reunião C/ Câmara Municipal-Limpeza de Praias: Para se
decidir os apoios na limpeza das praias, tendo sido renovados os protocolos
celebrados nos ano entriores para se executar a limpeza da praia do Rodanho e
cabedelo.
- Reuniões C/ Desempregados: Devido ao protocolo celebrado entre
esta Junta de Freguesia e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, estão
a realizar-se várias reuniões na sala da Assembleia de Freguesia de Vila Nova de
Anha, entre os desempregados e os técnicos desse instituto para no futuro se
realizar em Vila Nova de Anha, cursos de PRVCC Profissional.

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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