Visita de trabalho à freguesia da Conceição marca abertura da Facarte
Para hoje, data da abertura da Feira de Agricultura, Caça e Artesanato da
Conceição (Facarte), a Câmara Municipal de Tavira tem preparada uma
visita a esta freguesia.
O encontro com início pelas 18h30, conta com uma passagem pela obra de
pavimentação do caminho rural de ligação entre Casa Queimada e Eirões.
No valor estimado de €351.621,68, esta empreitada enquadra-se no plano de
rede viária do concelho e pretende dar resposta a questões de segurança e
facilidade de circulação no interior desta freguesia. Neste sentido, estão
previstos trabalhos de terraplenagem, pavimentação e colocação de
sinalização, bem como uma zona em muro de suporte para permitir o
alargamento (5 m) da plataforma da via. Os trabalhos, que já iniciaram,
estarão concluídos em Janeiro do próximo ano.
Segue-se, pelas 19h00, uma passagem pela rede de saneamento básico da
Corte António Martins. No valor de €129.134,51, esta obra contempla a
execução de cerca de 750 ml de rede de abastecimento de água e a
construção de redes de drenagem de águas residuais domésticas. Para este
ano, prevê-se que esta intervenção venha a servir um núcleo de 12 moradias.
Estima-se que esta intervenção tenha um prazo de execução de quatro
meses.
Pelas 19h30, a comitiva irá observar os trabalhos em curso na Creche e Centro
de Dia da Associação “O Pontão”, cujo terreno foi cedido pela Câmara
Municipal. No montante de €806.342,00, este equipamento terá capacidade
para acolher 66 crianças e 30 idosos, num total de 96 utentes. A criação desta
nova infra-estrutura funcionará como uma resposta às necessidades sociais
desta freguesia.
A visita termina, pelas 22h00, com a abertura da Facarte, a qual conta com a
presença de 80 pavilhões.
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