Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Dezembro/2010

- Limpeza de Viária:
- Rua das Alminhas do Faro.
- Largo do Monte da Ola.
- Avenida Prior do Crato.
- Avenida da Estrada Real.
- Largo António Roleira Marinho.
- Rua do Pinhal do Mariano.
- Largo da Matriz.
- Avenida de Anha.
- Rua Nova.
- Avenida da Igreja.
- Travessa da Escola do Cruzeiro.
- Praceta Dr. Araújo Novo.
- Avenida do Calvário.
- Rua da Valada.
- Rua das Camboas.
- Avenida 9 de Julho (parte).

- 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.
- Iluminações de Natal: Foram colocadas Iluminações alusivas à Quadra
Natalicia no Largo da Matriz, Largo António Roleira Marinho e Largo 9 de Julho.

- Obras:
- Rua do Reguengo: Enquanto o tempo não premite que se execute a
pavimentação, 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: 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 e a execução dos passeios.
- Rua das Vinhas Velhas: Foi alargada e colocado rede de saneamento e
pavimentada em paralelo parte desta rua.
- Beco das Vinhas Velhas: Foi colocado saneamento e pavimentado este
novo arruamento de Vila Nova de Anha.
- Beco do Ferreiro: Foi colocado saneamento e pavimentada esta pequena
via.

Alargamento na Rua do Alto da Ola: Iniciou-se com o alargamento na
Rua do Alto da Ola, para se eliminar uma das curvas mais perigosas desta via.
Começou-se com o recuo e construção de muro em alvenaria no pinhal do
“Quinzinho” Lopes que em Janeiro de 2011 terá seguimento com o recuo do
muro do terreno da Teresinha.
- Abertura da Travessa das Camboas: Continuam-se com os trabalhos
de abertura desta via, com os encaminhamentos das águas pluviais, e
alargamento de muros.
- Execução de Passeio: Execução de passeio na Avenida do Porteiro, junto
a uma vivenda nova lá construida, na intersecção com a Rua da Fontinha.

- Jardins:
- Jardins do Centro Civico: Corte de relva e aparo de arbustos
- Jardim do Largo do Monte da Ola: Corte de relva e aparo de arbustos
- Jardim do Largo do Calvário: Corte de relva e aparo de arbustos.
- Jardim da Capela do Sr. dos Aflitos: Corte de relva e aparo de
arbustos.

- Poda de árvores: Podaram-se as árvores no Centro Civico, Rua Nova
Largo do Monte da Ola e no Adro da Igreja.

- Cultura/Desporto/Educação:
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- 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:
- Colocação de Abrigo de Passageiros: Junto ao alargamento que se
está a levar a cabo na intersecção da Avenida 9 de Julho com a Rua do Barroco,
foi lá colocado um abrigo de passageiros.
- Colocação de Presépio: Colocou-se no jardim da Capela do Sr. dos
Aflitos, como nos ademais anos um presépio iluminado, durante a época
Natalicia.
- Renovação das Placas Informativas: Foram colocadas diversas de
placas informativas, retiradas as existentes, já praticamente ilegíveis, foram
depois colocadas outras, em vários locais da Vila, com muita mais informação
do anteriormente existia.
- Espelhos Parabólicos: Foram colocados em vários cruzamentos
perigosos para o trânsito, espelhos parabólicos para tornarmos Anha mais
segura para quem circula nas nossas vias.
- Limpeza do Centro Cívico: Todas as segundas e sextas-feiras o Centro
Cívico é limpo, varrido e tirado o lixo das papeleiras;
- Limpeza das casas de banho públicas: As casas de banho públicas
são limpas às segundas e sextas-feiras, sendo colocados toalhetes, sabonete
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: Colocação de painel informativo no
Centro Cívico, para informar a população dos eventos culturais, sociais e
desportivos no mês de Novembro.
- Limpeza no Cemitério de S. Tiago: Realizou-se a limpeza que todas as
semanas é levada a cabo no Cemitério de S. Tiago.
- Reuniões da CSIF: Continua-se a realizar reunião da CSIF, sendo que as
mesmas são organizadas pela Junta de Freguesia, e realizadas na sala da
Assembleia de Freguesia, sendo as mesmas coordenadas pela Secretária desta
Autarquia, Dra Sofia Novo, englobando as freguesias de Castelo do Neiva, S.
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Romão do Neiva, Chafé e Vila Nova de Anha, para abordarem problemas que
atormentam as populações destas localidades, como são exemplo, o flagelo do
desemprego, do alcoolismo, das drogas, entre outras, e com estas reúniões
tentam-se encontram soluções para tais problemas.

O Executivo:______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
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