ACÇÃO PREVENTIVA EM PROL DA POPULAÇÃO
Numa acção concertada de protecção civil, os Bombeiros Municipais,
juntamente com as Juntas de Freguesia do concelho, têm vindo a desenvolver
uma campanha preventiva com vista à diminuição de cheias, infiltrações e
desabamentos.
Tendo por base as condições meteorológicas de 2009 e os seus efeitos, foi
efectuado um levantamento dos locais mais afectados. Neste sentido, foi
necessário recorrer à limpeza das zonas críticas com o intuito de proteger a
população das consequências de um possível Inverno rigoroso.
As zonas intervencionadas foram as seguintes:
- Freguesia de Cabanas (Ribeira da Canada, junto ao Aldeamento Golden
Club): Foi feita limpeza em toda a extensão da ribeira, elevado e reforçado com
empedrado armado o muro condutor da ribeira e criados novos escoadouros
tácticos na zona mais a Sul.
- Freguesia da Luz de Tavira (Zona Norte): Foram limpos e desimpedidos os
ribeiros que se situam entre a Luz de Tavira e Santo Estêvão, assim como os
ribeiros da zona de Amaro Gonçalves.
- Freguesia de Santa Luzia: Foi limpa a ribeira que recebe a água do Sítio de
São Pedro a Norte da EN 125, abertos cursos para a Ria Formosa, tendo-se
procedido, também, à limpeza de cursos de água na zona a Norte dos Sapais.
- Freguesia de Santa Maria (Zona a Norte do Centro Comercial Gran Plaza,
perto da rotunda da Nora Velha): Foi feita a limpeza dos escoadouros, a
reposição do muro empedrado, assim como a elevação dos muros de
condução das águas.
- Freguesia de Santo Estêvão (Estrada da Assêca, lado Este): Foram limpos
e desobstruídos os afluentes do Rio Séqua e retiradas dezenas de
electrodomésticos.
Com estas intervenções, a Protecção Civil Municipal espera contribuir para a
diminuição de pedidos de auxílio à população na época de maior pluviosidade.
Tavira, 12 de Novembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)

!"#$

%
*!

+

,

& $ '& #&" ( ) & $ '&&
!
...- !
-

