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1. “Grande colecção de contentores de resíduos” na Rua de Pedro Coutinho 

 

    Moradores informaram-me que, depois do anoitecer, há um número elevado de 

grandes contentores de resíduos a ocupar metade da largura do passeio pedonal dos 

dois lados da Rua de Pedro Coutinho. Muitos deles apresentam mau odor e vazamento 

de líquidos suspeitos, o que afecta a 

 higiene ambiental. Além disso, os contentores de resíduos não estão na melhor posição, 

obrigando a que os moradores tenham de caminhar em ziguezague para poder passar 

pela "grande colecção de contentores de resíduos". 

 

      Por isso, sugiro a ampliação do depósito de lixo fechado situado na Avenida de 

Horta e Costa, em frente à passadeira para peões, nas proximidades das pastelarias ali 

existentes. Sugiro também que seja solicitado aos estabelecimentos de comidas nas 

proximidades, que coloquem à noite os seus contentores de resíduos no depósito de lixo 

fechado, para que a Companhia de Sistemas de Resíduos, Lda. possa esvaziar todo o 

lixo durante a noite, de forma a evitar que a “grande colecção de contentores de resíduos” 

espalhe germes, e para que se possa assim melhorar a higiene do bairro. 

 

2. Grave infestação de roedores nas zonas próximas da Rua da Emenda 

 

  Recebi, este mês, informação de dois cidadãos sobre uma grave infestação de 

roedores nas zonas próximas da Rua da Emenda, com os ratos a serem avistados na rua, 

mesmo em plena luz do dia. 

 

  Além disso, os moradores do Edifício “Kam Si” informaram que as paredes das 

escadas do seu prédio são em estrutura aberta. Após a construção de um novo edifício 

ao lado, formou-se um vão estreito entre a estrutura aberta da parede do seu prédio e a 



 

parede externa daquele, criando assim um abrigo ideal para os ratos se reproduzirem. 

Mas, uma vez que o vão não é um espaço na via pública e os residentes do Edifício não 

possuem uma assembleia de condóminos, esta questão nunca foi resolvida. 

 

   Contudo, a infestação de roedores é um problema grave de higiene pública que, se 

permanecer sem resolução, pode alastrar para outros edifícios. Por isso, os moradores 

esperam que as autoridades os ajudem na exterminação de ratos e apresentem um 

projecto para resolver de raiz o problema do abrigo dos roedores, por exemplo, tapando 

o vão.  

 

3. Instalar uma caixa de reciclagem pública de garrafas de vidro na Avenida 

do Ouvidor Arriaga  

 

      Alguns residentes manifestaram o desejo de poder colocar uma caixa de 

reciclagem pública de garrafas de vidro no cruzamento da Avenida do Ouvidor 

Arriaga com a Rua de Pedro Coutinho, ou nas proximidades do contentor de 

compressão de lixo no cruzamento com a Rua do Almirante Costa Cabral, para 

conveniência dos moradores da vizinhança, de forma a poderem reciclar as garrafas 

de vidro. 

 


