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Santo António dos Cavaleiros

Execução de acessos viários
A Câmara Municipal de Loures informa que vão ter início as obras de execução
dos acessos viários a nascente do Centro Comunitário e das Piscinas Municipais,
em Santo António dos Cavaleiros.
Estas obras visam a reabilitação da envolvente, estando a empreitada a cargo
da empresa Estrela do Norte – Engenharia e Construção, S.A.
A empreitada está dividida em três fases:
Fase 1 – Regularização do estacionamento existente a tardoz do Centro
Comunitário.
Fase 2 – Ligação da Avenida Salgado Zenha à Avenida António Galvão de
Andrade, por detrás do antigo edifício da AMSAC.
Fase 3 – Demolição do edifício e construção do parque de estacionamento.
O prazo previsto para a realização da empreitada é de 365 dias, representando
um investimento municipal superior a um milhão e meio de euros.
Os trabalhos da primeira fase são de grandes dimensões e contemplam algum
risco, com movimentação de terras e execução de redes enterradas, pelo que a
área a tardoz do Centro Comunitário será vedada, conforme planta no verso.
A entrada pela Avenida Luís de Menezes será condicionada ao trânsito geral,
sendo apenas permitido o acesso à obra e à creche.
A Rua Manuel Mourisca (de momento com dois sentidos) será transformada em
rua de sentido único. O acesso aos prédios será realizado com entrada pela Rua
Conde Vimioso e saída pela Rua Manuel Mourisca.
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O acesso às Piscinas Municipais será só pedonal e efetuado pela frente deste
equipamento, sendo que só será permitido o acesso a veículos para operações de
cargas e descargas para a AMSAC, assim como bolsa de estacionamento para
veículos portadores de dístico de mobilidade reduzida.
Convicta de que estas alterações contribuirão para melhorar as condições de
acesso e estacionamento, a Câmara Municipal de Loures apela à compreensão
de todos para os eventuais incómodos resultantes desta intervenção,
particularmente no que respeita aos condicionamentos de trânsito no local.
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