Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Janeiro/2011

- Limpeza de Viária:
- Rua de S. Tiago.
- Travessa do Calvário.
- Avenida do Calvário.
- Rua de Sto. António.
- Caminho do Moinho.
- Rua do Prado.
- Rua de Sendim.
- Rua das Camboas.
- Travessa de Sendim.
- Largo das Camboas.
- Travessa das Camboas.
- Rua da Serra Alta.
- Rua do Fontão.
- Rua da Valada.
- Rua da Valada de Baixo.
- Travessa da Valada.
- Rua do Reguengo.
- Rua dos Olmes.

- 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 no Centro Cívico: Continuaram colocadas as Iluminações
alusivas à quadra festiva que atravessamos, no Centro Civico.
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- Obras:
- Rua do Reguengo: Terminaram-se os alargamentos na rua, na qual foram
demolidos diversos muros numa extensão que se aproxima dos 1000 metros,
sendo os mesmos reconstruídos, alguns em bloco mas na sua maioria em
pedra.
- Alargamento da Rua do Barroco/Av. 9 de Julho: Terminou-se a
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”. Findo os muros, colocaram-se guias e fizeram-se os passeios, e
colocou-se asfalto em falta após o alargamento.

Alargamento na Rua do Alto da Ola: Continuou-se com o
alargamento na Rua do Alto da Ola, para se eliminar uma das curvas mais
perigosas desta via. Derrubou-se o muro da “Teresinha” para se passar à sua
reconstrução com o recuo acordado entre a Junta de Freguesia e a proprietária.
- Abertura da Travessa das Camboas: Continuam-se com os trabalhos
de abertura desta via, com os encaminhamentos das águas pluviais e
construção de muros.

- Jardins:
- Jardim da Capela do Sr. dos Aflitos: Corte de relva e aparo de
arbustos.
- Jardim do Centro Civico: Corte de relva e aparo de arbustos, nos jardins
do Centro Civico de Vila Nova de Anha.
- Jardim da Escola dos Centenários: Corte de relva e aparo de
arbustos.

- Cultura/Desporto/Educação:
- Formação RVCC Profissional: A formação continua a ser realizada na
Sala da Assembleia com a presença de 20 pessoas, existindo formação para
equivalência ao 9º ano e ao 12º ano de escolaridade.
- Apoio à ADCA: Transportou-se a equipa dos júniores a Ponte da Barca,
para realizar uma partida de futsal com a equipa do Ambos-os-Rios.

- Outras:
- Renovação das Placas Informativas: Foram colocadas diversas
placas informativas. Retiraram-se as existentes já praticamente ilegíveis,
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colocaram-se depois outras, em vários locais da Vila, com muita mais
informação do que 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 é 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 Janeiro.
- 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 reuniões da CSIF, sendo estas
organizadas pela Junta de Freguesia, e realizadas na sala da Assembleia de
Freguesia, contando com a coordenação da Secretária desta Autarquia, Sofia
Novo, e a participação das freguesias de Castelo do Neiva, S. Romão do Neiva,
Chafé e Vila Nova de Anha.
- Limpeza do Tanque do Fontão: Realizou-se a limpeza a um tanque de
rega existente na Rua do Fontão.

O Executivo:______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
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