
Inf 08.Rede viária 

 

❖ A rede viária é igualmente de grande importância para a segurança da população, estando a 
Junta de Freguesia condicionada em meios e verbas  para responder eficazmente às intervenções 
que deveriam ser na sua maioria estruturais, e não se limitar a “tapar buracos”. Estamos numa 
altura do ano extremamente condicionada pela intempérie e que danificou imensas estradas 
principalmente as de tout-venante, mas em que as alcatroadas também foram atingidas, muitas 
delas com troços que já estão há muito tempo em mau estado. Realizamos ainda algumas obras 
que consideramos importantes para a circulação viária.  

 

❖ Estrada Municipal 541 – troço Pintéus – Fanhões 
 

Embora este troço esteja em território da União das Freguesia de Santo Antão e  São Julião do 
Tojal, serve na sua totalidade a Freguesia de Fanhões. Esta estrada é a entrada principal da 
freguesia e circulam por ela diáriamante todo o tipo de veículos e que podemos destacar os 
carros de socorro da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões, com um 
numero assentuado de saidas diárias. Esta é sem dúvida uma estrada de prioridade absoluta para 
Fanhões e que os Tojais entenderam estarem reunidas as condições para também a priorizar nas 
suas obras. Um obra importante em que já começou a 1ª Fase do trabalho com a colocação de 
infra-estruturas, iluminação, redes de comunicações, entre outras.Estando prevista a 2ª Fase o 
asfaltamento para o verão.    

Execução 

✓ Largo dos Aviadores – Fanhões. Intervenção OC-OB 023  reparação do alcatrão com lomba 
assentuada 
 

✓ Rua Manuel Pedro Franco – Torre Besoeira. Intervenção OC-OB 046 colocação massa asfáltica a 
nivelar com o passeio. 
 

✓ Rua do Matadouro – Fanhões. Intervenção OC-OB 049 colocação de massa asfáltica num troço 
muito danificado 
 

✓ Travessa do Matadouro – Fanhões. Intervenção OC-OB 80 colocação massa asfáltica nos buracos 
e num pequeno troço muito danificado 
 

✓ Avenida Catarina Eufémia – Estrada das Ribas - Fanhões. Intervenção OC-OB 81 colocação de 
massa asfáltica em buracos 
 

✓ Rua Artur Domingues Simões – Fanhões. Intervenção OC-OB 064 reparação do alcatrão com 
lomba assentuada 
 

✓ Rua Manuel Pedro Franco – Torre – Alto do Andrade EM541. Intervenção OC-084 colocação de 
massa asfáltica nos buracos num troço em mau estado  
 

✓ Rua Manuel Pedro Franco – Torre Besoeira. Intervenção OC-OB 046 colocação massa asfáltica a 
nivelar com o passeio. 

 

❖ Estão registadas outras ocorrências que iremos dar nota da sua execução em futuros relatórios, 
algumas delas apenas possíveis com intervenção do Munícipio. 


