Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Dezembro/2009

- Limpeza de Viária:
- Avenida de Anha: Foi limpo desde o Noval até à Igreja.
- Avenida da Igreja: Foi limpa toda a avenida.
- Rua Nova: Foi limpa toda rua.
- Rua da Casa da Fábrica: Foi limpa toda a Rua
- Largo do Monte da Ola: Foi limpo o amontoado de folhas e ervas que lá
se concentram.
- Rua da Bela Vista: Foi limpa toda a Rua.
- Travessa da Bela Vista: Foi limpa toda a Travessa.
- Praceta da Bela Vista: Foi limpa toda a Praceta.
- Beco da Bela Vista: Foi limpo todo o Beco.
- Rua do Tanhoco: Foi limpa toda a rua.
- Rua do Campo das Laranjeiras: Foi limpa toda a Rua.
- Rua da Valada de Baixo: Foi limpa toda a Rua.
- Rua do Alto da Valada: Foi limpa toda a Rua.
- Rua da Valada: Foi limpa toda a Rua.

- Iluminação Pública:
- Rua da Padela: Colocação de uma haste perto da casa nº.255 (Francisco
Sampaio).
- Avenida 9 de Julho: Colocação de uma haste perto da casa nº.2486
(Jaime Malheiro).
- Rua da Estrada Nova: Colocação de uma haste perto da casa nº.171
(Roberto Passos).
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- Rua da Bouça Nova: Colocação de duas hastes perto da casa nº.925
(José Domingos) e nº.426 (Tiago Gomes).
- Rua do Meio: Colocação de uma haste perto da casa nº.97 (Mota).
- Rua da Valada: Colocação de uma haste perto da casa nº.153 (Joaquim
Elias).
- Rua de S. Tiago: Colocação de duas hastes perto da casa nº.170 (José Sá)
e nº.600 (José Rego).
- Calçada de S. João: Colocação de uma haste perto da casa nº.179.
- Rua de S. João: Colocação de uma haste perto da casa nº.160 (José Reis)
- Projector no Largo 9 de Julho: Foi colocado um projector a Iluminar o
Cruzeiro no Largo 9 de Julho.
- Projector na Avenida de Anha: Foi colocado um projector de 400
Watts na Avenida de Anha a Iluminar a entrada para o Museu Paroquial de Arte
Sacra.
- Projectores de Iluminação Igreja: Foram reparados os projectores
de 400 watts que iluminavam o adro e a igreja.
- Lâmpadas Fundidas: Foram enviados à EDP diversas comunicação com
a indicação das lâmpadas de Iluminação Pública que se encontravam fundidas,
estando a EDP a fazer as reparações devidas.

- Obras:
- Muros de Suporte Complexo Desportivo: Continuação da
empreitada da construção do Muros de Suporte do Complexo Desportivo.
- Muros de Delimitação no Complexo Desportivo: iniciou-se com a
empreitada de construção do Muros de delimitação do Complexo Desportivo,
muro esse que ladeia com a Avenida do Cruzeiro. Demolição do existente e
construção de muro em bloco com recuo bastante considerável.
- Saneamento da Rua do Reguengo: Continuação das obras que vêem
do mês transacto.
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- Jardins:
- Arranjo do Jardim do Largo Monte da Ola: Foram podadas as
árvores do parque.
- Arranjo do Jardim do Centro Social Paroquial: Foram podadas
alguns arbustos aí existentes, eliminados outros que estavam a dar mal aspecto
a esta grandiosa obra e aparada a relva.
- Jardim do Largo das Camboas: Corte de relva, arranjo de jardim.
- Jardim do Loteamento do Alto do Faro: Corte de relva, arranjo de
jardim.
- Poda de Árvores: Foram podadas as árvores que se encontravam no
Centro Cívico de Vila Nova de Anha, zona envolvente à avenida do Cemitério e
Avenida de Anha, e no jardim infantil pertença do Centro Social Paroquial
foram igualmente podadas.

- Outras:
- Pintura das Passadeiras: Foram pintadas as passadeiras que estavam
todas sem tinta, mal se viam, na Avenida de Anha e Av. 9 de Julho.
- Pintura de Estacionamento para Deficientes: Pintado um local
para estacionamento para pessoas com deficiência.
- Pintura de Proibição de Estacionamento: Foram pintados em
amarelo as zonas em volta do Cruzeiro, no Largo 9 de Julho.
- Colocação de Placas Informativas: Foram colocadas novas placas
informativas e lavadas as outras.
- Colocação de Presépio: Foi colocado um presépio iluminado no Jardim
da Capela do Senhor dos Aflitos.
- Colocação de Enfeites de Natal: no Centro Cívico foi colocado enfeites
de natal com iluminação.
- Música no Centro Cívico: No Centro Cívico foi colocado música durante
a época natalícia.

Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha

Página 3

Relatório Mensal dos Trabalhos Executados

Dezembro/2009

- Salas da Escola dos Centenários: Foram entregues três salas às
associações e comissões; uma sala para a ADCA, outra para a Associação de
Caçadores e Comissão de Festas.
- Colocação de Painel Informativo: Foi colocado um painel informativo
no Centro Cívico, para informar a população dos eventos culturais, sociais,
desportivos que aconteceram no mês de Dezembro

O Executivo:______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
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