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ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO  

DATA: 30 de setembro 2020, pelas 18:30h 

ORDEM DE TRABALHOS: 

1) Campanha Recolha Seletiva porta a porta na N/ cidade – Suldouro; 
2) Obras de requalificação do Edifício Fórum Lourosa; 
3) Obras em Curso – Rua Alexandre Herculano - ponto de situação; 
4) EDP – solicitação de aumento de potência – Rua 1º de Maio; 
5) Assembleia de Freguesia Lourosa, 30 de setembro 2020; 
6) Outros assuntos. 

 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA ENUNCIADO: 

O Sr. Presidente abriu a presente sessão, dando conta da Campanha Seletiva, Porta-a-Porta - plástico, 

papel e vidro - da responsabilidade da Suldouro: 1ª fase, ruas de circulação em dois sentidos; 2ª fase, ruas 

de circulação condicionada, com carrinha mais pequena. Posteriormente, agilizado com moradores, 

recebem contentores e depositam-nos em local de fácil acesso da viatura da Suldouro. 

Iniciam na Rua do Sabão e dão continuidade continuam da medida pela Avenida Principal e restantes, de 

acordo com mapa de distribuição de serviço da Suldouro. 

O Sr. Presidente declara manifesto agrado da iniciativa na cidade: será uma mais-valia para a freguesia. 

Traz sem dúvida à cidade uma forma mais fácil e cómoda de fazer reciclagem. 

Relativamente as obras de melhoramentos do Edifico Fórum, informa que dia 1 de outubro ocorrerá uma 

reunião com a empresa responsável, para continuidade e conclusão dos trabalhos inerentes, com a 

máxima brevidade possível.   

Prosseguindo com a ordem de trabalhos, o Sr. Presidente fez ponto de situação de fase da obra - 

alargamento de via com cedência de terreno à via pública:  R. Alexandre Herculano com R. Malmequeres. 

Foi solicitado ao Município de Stª Mª da Feira, a colocação de sinal de proibição de circulação a pesados, 

exceto RSU (na EN1 Lourosa) no acesso da R. Malmequeres, atendendo ao constrangimento causado na 

zona estreita da referida, depois da EB1 Aldeia Nova, a nascente, junto ao entroncamento com a Rua 

Alexandre Herculano.  

Detetou-se a falta de sinalética semelhante e explícita, de acordo com a mesma postura de trânsito local,  

na R. Alexandre Herculano, Rua 25 de Abril e Rua Malmequeres, no sentido Norte-Sul. 
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Por conseguinte o Sr. Presidente informa que reunirá no dia seguinte, com Sr. Eng.º Francisco, da Câmara 

Municipal, no sentido de ser efetuada a devida retificação e reposição de sinalética em falta, 

salvaguardando as empresas sediadas no local, evitando que sejam prejudicados na sua atividade 

profissional. 

 

De seguida o Sr. Presidente deu a conhecer ao Executivo da criação de espaço, na Rua 1º de maio – Zona 

da Transportes Ginha, Lda. - para instalação de cabine de eletricidade, para reforço de potência na zona 

afeta. 

Foi referida a realização da Assembleia de Freguesia hoje, para cumprimento da ordem de trabalhos 

elencados em convocatória por edital. 

Informa que haverá no dia seguinte, 1º de outubro, reunião do CLAS – Concelho Local de Ação Social, com 

todos parceiros da Rede Social e na próxima semana o Vereador, Eng.º António Topa visitará Lourosa 

devido à planificação das obras de requalificação do Arraial de Lourosa. 

Nada mais havendo a acrescentar, foi encerrada a reunião, pelas 19:30h, da qual se lavrou a presente ata. 

 

 

 

 

 

 


