Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Junho/2010

- Limpeza de Viária:
- Rua de Sto. António: A rua foi toda limpa
- Rua de S. Tiago: A rua foi toda limpa.
- Avenida do Calvário: A avenida foi toda limpa.
- Travessa do Monte: A travessa foi toda limpa.
- Travessa da Cadeirinha: A travessa foi toda limpa.
- Travessa do Cesteiro: A travessa foi toda limpa.
- Rua do Barroco: Continuou-se a limpeza da rua.
- Rua 2 de Julho de 1985: A rua foi toda limpa.
- Largo da Residência: O largo foi todo limpo.
- Largo da Matriz: O largo foi todo limpo.
- Largo do Monte da Ola: O largo foi todo limpo.
- Rua de S. João: A rua foi toda limpa.
- Calçada de S. João: A calçada foi toda limpa.
- Avenida 9 de Julho: Iniciou-se a limpeza na Avenida 9 de Julho, a partir da
Lágrima no entroncamento com a Avenida da Ribeira d’Anha até a praceta das
Amoras;
- Limpeza das Margens da Ribeira (Rodanho): Limpou-se a
margem do lado poente da ribeira (do lado dos balneários) e os terrenos que
confinam com essa margem também foram minuciosamente limpos, numa
extensão de 800 m2.
- Avenida da Ribeira d’Anha: A Avenida foi limpa na confluência com a
Avenida 9 de Julho.
- Rua das Sargaceiras: Finalizou-se a limpeza da rua iniciada no mês
transacto.
- Rua da Serra da Quinta: A rua foi toda limpa.
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- Largo das Camboas: O largo foi todo limpo.
- Rua do Noval: A rua foi toda limpa.
- Largo do Noval: O largo foi todo limpo.

- Iluminação Pública:
- Lâmpadas Fundidas: Foram enviadas à EDP diversas comunicações com
a indicação das lâmpadas de Iluminação Pública que se encontravam fundidas,
estando a EDP a fazer as reparações devidas.
- Dois Projectores - Escola dos Centenários: Foi solicitado à Câmara
Municipal a colocação de dois projectores a incidirem sobre a fachada da Escola
dos Centenários, pedido aceite e mandado colocar de imediato.

- 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
situação.
- Beneficiação da Escola dos Centenários: Continuou-se com a obra
de beneficiação, agora na parte interior do edificio, com o tratamento das
madeiras e em seguida com o seu envernizamento e colocação de placas nas
entradas com os nomes das entidades a quem foram atribuídas salas e a
pintura interior das salas.
- Alargamento da curva na Avenida 9 de Julho: Continuou-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: Continuou-se com a obra de
Beneficiação do Largo do Monte, estando já nos ultimos retoques, sendo que a
sua finalização está prevista para a 1ª semana de Julho.
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- Beneficiação da Rua do Monte: Finalizou-se a empreitada de
beneficiação da Rua do Monte, etando já a rua toda calcetada em cubo e com
as recolhas de águas pluviais todas colocadas.

- Jardins:
- Jardim do Lavadouro do Fins Noval: Continuou-se com a plantação
de relva e com a sua rega.
- Jardins do Monte da Ola: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardim da Escola dos Centenários: Rega, adubagem e outros
cuidados para este novo Jardim ser um dos cartões de visita de Vila Nova de
Anha.
- Floreira no Largo do Monte: Plantação de flores na floreira colocada
no Largo do Monte aquando da sua beneficiação.

- 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).
Apoiou-se financeiramente a ADCA na realização das Marchas Populares.
- Transporte escolar: Continuou-se com o transporte escolar para o
Jardim de Infância no miniautocarro e também se transportou à praia da
Amorosa as crianças durante duas semanas.
- Painel Informativo - Biblioteca: Encontra-se esta Junta em fase de
preparação de um acordo com a Escola EB 2,3/S de Monte da Ola no sentido de
trazermos a cultura de encontro aos anhenses e não terem que a procurar fora,
possibilitando a população de usarem a BIBLIOTECA da Escola, aos Sábados de
manhã, para aqueles que pretenderem: estudar, pesquisar ou simplesmente
para ler. Para informação da população, esta Junta colocou uma tarja no Largo
do Monte da Ola, com a mensagem“Anha – Ao Sábado Lemos”.
- Formação RVCC Profissional: Devido ao protocolo celebrado entre
esta Junta de Freguesia e o Instituto de Emprego e Formação Profissional,
começaram as formações de RVCC Profissional para habitantes desta localidade
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que se encontram desempregados. A formação está a ser realizada na Sala da
Assembleia com a presença de 20 pessoas.

- Outras:
- Colocação de painel informativo: Colocou-se um painel informativo
no Centro Cívico, para informar a população dos eventos culturais, sociais e
desportivos desta vez referentes ao mês de Junho.
- Painel informativo – Praia do Rodanho: Após a recuperação dos
acessos e dos locais para aparcamento e para merendas, foi colocado um painel
informativo na entrada da Avenida Adelino Meira, informando, os transeuntes
e não só do potencial da nossa praia, em relação à prática de desportos
náuticos, como o kite surf, o windsurf e o surf, em relação ao facto de ser um
local excelente para pic-nics, para o caravanismo e informando também para a
existência de infraestruras de apoio aos veraneantes, como é o caso dos
balneários.
- Limpeza do Centro Cívico: 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, sendo colocados 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.
- Limpeza da Praia do Rodanho: Como em anos anteriores, esta Junta
de Freguesia celebrou um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal
para a Limpeza da Praia do Rodanho e também da Praia do Cabedelo. Essa
limpeza consiste em dois aspectos, a limpeza mecânia e a limpeza manual. Na
limpeza mecânica, anda um funcionário da Junta com o tractor e uma máquina
de limpeza de praias, cedida pelos SMSBVC. Na limpeza manual, andam 2
funcionárias, sendo que uma delas (D.ª Teresa Sampaio) faz este trabalho
desde que a Câmara Municipal começou a celebrar este acordos com as Juntas
de freguesia na limpeza da praia, há aproximadamente 15 anos. Elas levantam
os sacos do lixo e colocam novos e com ancinhos apanham aquilo que a
máquina não consegue. Estes funcionários fazem este trabalho diariamente, de
segunda a sexta-feira, das 6 h da manhã às 10 horas, para que a única coisa que
se veja nas praias seja areia, mar e pessoa a espraiarem-se.
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- Balneário do Rodanho: Incluído no protocolo citado na alínea acima,
esta Junta de Freguesia coloca de há uns anos para cá uma zeladora, a D.ª
Manuela Matos nos balneários do Rodanho, para que todos os dias estas
instalações estejam impecavelmente asseadas e que nada falte aos
veraneantes, abrindo às 10 horas fechando para almoço às 13 horas abrindo
novamente à tarde às 14 horas e fechando por volta das 19 horas. Os
balneários estão equipados com todas as infraestruturas necessárias para
aquele local, sendo ainda disponibilizado pela Junta de Freguesia, sabonete
líquido, toalhetes, papel higiénico, além de todos os produtos de limpeza para
o asseio da mesma.

- Reuniões Importantes:
- Comissão Social Inter-Freguesias (CSIF2): Reunião realizada na
Sala da Assembleia desta Freguesia, onde se discutiu acerca da realização de
feirões nas 4 freguesias que fazem parte desta CSIF, tendo o de Vila Nova de
Anha ficado agendado para o dia 15 de Agosto.

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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