Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Outubro/2010

- Limpeza de Viária:
- Rua da Bouça Nova.
- Travessa da Estrada Nova.
- Travessa das Escadinhas.
- Rua Francisco Viriato (Poeta Anhense).
- Rua da Medonha.
- Rua Pinhal do Mariano.
- Rua de S. Tiago.
- Travessa do Cesteiro.
- Rua Dr. José D’Alpuim (parte da rua).
- Largo da Matriz.
- Rua da Serra da Quinta.
- Rua das Lages.
- Largo da Residência.
- Avenida de Anha.
- Rua da Residência.
- Avenida do Porteiro.
- Avenida da Igreja.
- Rua Nova.
- Rua da Casa da Fábrica.
- Travessa da Matriz.
- Rua de S. João.
- Largo do Porteiro.
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- Rua Tanque do Mestre.

- 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.

- 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.
- Alargamento da Rua do Barroco/Av. 9 de Julho: Deu-se
continuidade à obra iniciada no mês de Agosto do alargamento na intersecção
da Rua do Barroco com a Avenida 9 de Julho, na denominada “Alminhas da
Senhora das Oliveiras”, estando já nos acabamentos dos muros alargados
ficando a faltar o arranjo do piso.
- Abertura da Travessa das Camboas: Colocaram-se tubagem para
melhor escoamento da mãe-de-água que por lá passa e das águas pluviais.

- Jardins:
- Jardins do Centro Cívico: Corte de relva e aparo de arbustos/árvores.
- Jardim do Largo António Roleira Marinho: Corte de relva e aparo
de arbustos.
- Jardins do Centro Social Paroquial: Aparo dos diversos arbustos e
árvores aí existentes.
- Jardins da Capela do Sr. dos Aflitos: Corte da Relva.
- Jardins do Largo do Monte da Ola: Corte da relva.
- Jardim do Largo do Porteiro: Corte da relva.
- Jardim da Escola dos Centenários: Corte da relva.
- Jardim da Rua Nova: Corte das Heranjas e da relva.
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- 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. Apoiou-se,
igualmente, a sua participação na semana cultural pagando as despesas que
tiveram com a participação na mesma.
- Formação RVCC Profissional: A formação continua a ser realizada na
Sala da Assembleia com a presença de 20 pessoas, existindo formação para o
9º ano e para o 12º ano de escolaridade.

- 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 são 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.
- Colocação de painel informativo: Continua-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 Outubro.
- Limpeza no Cemitério de S. Tiago: Realizou-se um limpeza mais
aprofunda no Cemitério de S. Tiago, fez-se o corte da erva, das árvores que o
rodeiam.
- Terreno junto ao Parque Infantil do Centro Social Paroquial:
Realizou-se uma limpeza num terreno que se situa junto ao Parque Infantil do
Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha, onde se cortou o silvado enorme
que lá se encontrava e diversos ramos das árvores lá existentes.
- Colocação de grades – Rua da Medonha: Colocaram-se diversas
grades nas caixas de recolha de água pluviais na Rua da Medonha.
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O Executivo:______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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