Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Agosto/2010

- Limpeza de Viária:
- Rua do Pinhal de Campos: A rua foi toda limpa.
- Rua do Monte da Ola: A rua foi toda limpa.
- Rua do Alto da Ola: A rua foi toda limpa.
- Rua do Lusitano: A rua foi toda limpa.
- Beco do Lusitano: O beco foi toda limpa.
- Travessa do Monte: A travessa foi toda limpa.
- Travessa da Cadeirinha: A travessa foi toda limpa.
- Travessa de S. Pedro: A travessa foi toda limpa.
- Largo do Monte da Ola: O largo foi todo limpo.
- Rua do Moinho de Vento: A rua foi toda limpa;
- Rua das Giestas: A rua foi toda limpa.
- Rua do Pinhal da Ola: A rua foi toda limpa.
- Rua das Mimosas: A rua foi toda limpa.
- Rua da Estrada Nova: A rua foi toda limpa.
- Rua da Casa Fábrica: Limpeza em parte da rua.
- Rua do Barroco: A rua foi toda limpa.
- Rua das Sargaceiras: A rua foi toda limpa.
- Rua Pinhal do Mariano: A rua foi toda limpa

- 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.
- Hastes de Iluminação Pública: Foram colocadas 52 novas hastes,
cabos e postes;
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- Rua do Tanhoco: 1 HASTE - junto ao nº.6;
- Av. 9 de Julho: 3 HASTES – Junto aos nº. 2200, 2066 e 1697;
- Rua da Escola do Cruzeiro: 2 HASTES – Junto ao nº.161 e intersecção com
a Travessa das Escolas;

- Travessa da Padela: 2 HASTES – Junto aos nº.160 e 73;
- Beco da Padela: 1 HASTE – No cimo do Beco, ficando a iluminar o beco
inteiro.

- Rua de S. Tiago: 3 HASTES – Junto aos nº.812, 457 e 333;
- Rua do Barroco: 4 HASTES – Junto aos nº.546, 392, 204 e 157;
- Travessa do Calvário: 1 HASTE – Junto ao nº.40;
- Rua do Lusitano: 2 HASTES – Junto aos nº.120 e 62;
- Rua do Alto da Ola: 4 HASTES – Junto aos nº.39, 124, 486, e junto à casa
do Mateus;

- Rua do Noval: 2 HASTES – Junto aos nº.737 e 580;
- Rua do Reguengo: 1 HASTE – Junto ao nº.251;
- Trav. do Reguengo: 1 HASTE E CABO – Junto ao nº.42;
- Trav. da Bouça Nova: 3 HASTES – Junto ao nº.125;
- Trav. das Escolas: 1 POSTE, CABO E HASTE – A meio da Travessa;
- Rua da Ola: 1 HASTE – Junto ao nº.169;
- Rua de Sendim: 1 HASTE – Junto à Portão da Escola EB1 Ciclo;
- Rua das Sargaceiras: 8 HASTES E CABO – Foi iluminada a rua toda de
acesso à Praia do rodanho

- Rua da Serra da Quinta: 12 HASTE – Substituição das hastes velhas
exitentes e colocação de outras novas;

- Obras:
- Rua do Reguengo: Enquanto se espera pela deliberação da Câmara
Municipal para a pavimentação desta rua, continuam-se com os alargamentos
estando a mesma já com uma largura considerável.
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- Alargamento da Rua do Barroco/Av. 9 de Julho: Cumprindo um
acordo assinado pelo anterior executivo com o proprietário de um terreno
situado na intersecção da Rua do Barroco com a Avenida 9 de Julho, iniciou-se
com o alargamento da saída da Rua do Barroco e alargamento para construção
de passeio e um abrigo de pasageiros na Avenida 9 de Julho, na denominada
“Alminhas da Senhora das Oliveiras”.

- Jardins:
- Jardins do Monte da Ola: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardim da Escola dos Centenários: Corte de relva e rega, adubagem e
outros cuidados para este novo Jardim ser um dos cartões-de-visita de Vila
Nova de Anha.
- Jardim das Camboas: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardim do Largo do Porteiro: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardins do Centro Civico: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardim do Largo António Roleira Marinho: Corte de relva e aparo
de arbustos;
- Jardins da Rua da Bela Vista: Corte de relva e aparo de arbustos;
- Jardins do Pinhal do Mariano: Corte de relva;

- Cultura/Desporto/Educação:
- Apoio à Filarmónica: Temos apoiado a Filarmónica, com a cedência da
carrinha Mercedes, sempre que haja ensaios ou actuações, para a recolha dos
músicos para os ensaios e posterior entrega à proveniência. Tendo a mesma
participado no feirão do dia da comunidade, no dia 15 de Agosto.
- Apoio à Associação de Caçadores: Apoiamos esta Associação, no
arranjo do seu posto de caça, com a cedência de pedras para o seu
embelezamento, e participando na inauguração do mesmo.
- Festividades do Dia da Comunidade: Após vários anos sem se
realizar as festividades do dia da comunidade, encetou esta Junta de Freguesia
deligencias junto das associações sobre a participação das mesmas na
festividade, tendo todas apoiado a iniciativa. Realizou-se a 15 de Agosto, na
Brejuinha Bar, com piquenique, e insuflável para as crianças brincarem, com a
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actuação do Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo de Vila Nova de Anha
e actuação de um grupo de baile, tendo havido grande afluência da população
de Anha.
- Festival ”Margem Sul”: Apoiamos a realização de um festival de música
techno de 24 horas, que se realizou na Praia do Rodanho, no dia 14 e 15 de
Agosto. Sendo que esse apoio se centrou na preparação do local e licenças para
a realização do mesmo.
- Formação RVCC Profissional: A formação continua a ser realizada na
Sala da Assembleia, existindo formação para o 9º ano e para o 12º ano de
escolaridade.
- Festas da Senhora d’Agonia: Apoiamos a viana festas na realização das
mesmas com a presença de quadros no cortejo etnográfico, com o transporte a
ser realizado pelas viaturas da Junta de Freguesia.

- Outras:
- 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: Continua-se com a limpeza manual e
mecânica, todos os dias, conforme protocolo assinado.
- Balneários do Rodanho: Estando abertos todos os dias, os balneários
do Rodanho com a sua zeladora a cuidar dos seus asseios.
- Carrinha de 1ª Intervenção: Interveio em algumas situações, sendo
que à que frisar o da Travessa do Pinhal da Ola, onde interveio também o
helicóptero da protecção Civil de ataque a fogos florestais e que a carrinha de
1ª intervenção de Vila Nova de Anha foi primordial na rápida extinsão deste
fogo, e o de Chafé, junto à escola EB1 ciclo daquela localidade, sendo o único
meio para o efeito nesse local devido aos bombeiros estarem todos ocupados
atacando outros de muito maiores dimensões.
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O Executivo:______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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