Visita à freguesia da Conceição marca abertura da Facarte
No dia 30 de Julho, data da abertura da Feira de Agricultura, Caça e Artesanato da
Conceição (Facarte), a Câmara Municipal de Tavira tem preparada uma visita de
autarcas a esta freguesia, a partir das 17h30.
A estrada de ligação entre a Casa Queimada e Eirões é o primeiro local de
passagem, pelas 18h00. Esta teve um custo que rondou os 350 mil euros, enquadrase no plano de rede viária do Concelho de Tavira e pretende dar resposta a questões
de segurança e facilidade de circulação no interior desta freguesia.
A obra compreendeu trabalhos de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras
acessórias e equipamentos de sinalização e segurança, assim como o alargamento da
plataforma da via. Possui uma extensão de cerca de 2kms de comprimento e 5m de
largura (faixa e bermas).
Pelas 18h30, inaugura-se a primeira fase da obra do Sistema de Distribuição de
Água e Drenagem de Águas Residuais Domésticas, na Corte António Martins,
pelo montante de €131.298,07, executada pela Taviraverde – Empresa Municipal de
Ambiente, E. M.
A obra consistiu na implantação de redes que servirão as populações da Corte António
Martins, Portela, Fontanais, Palheiros, Carrapateira, Alfarrobeira, Estorninhos, FazFato, Nora, Monte Novo, Várzea e Casas de Baixo, estimando-se que venha a servir
uma população total de 635 habitantes. Pensado para um horizonte de trinta anos,
este empreendimento entrará ao serviço após conclusão de empreitada similar da
Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.
Pelas 19h00, é a vez de inaugurar a pavimentação do caminho agrícola do
Carapeto, pelo valor de €49.628,24. Este funciona como elo de ligação entre o Monte
do Carapeto e os caminhos municipais existentes na periferia. No âmbito desta
intervenção e tendo como finalidade o alargamento da plataforma existente, foi
necessária a ocupação de uma parcela de terreno particular, na zona da curva, de
forma a permitir o cruzamento de dois veículos. Como contrapartida, o Município
vedou o terreno com a edificação de um muro e de uma vedação com 1,20 m de
altura, resultando num investimento de €12.650,00.
Pelas 19h30, o programa contempla uma visita às obras no Centro de Dia e Creche
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 das freguesias de Conceição e Cabanas.
A visita termina, pelas 22h00, com a abertura da Facarte, a qual conta com a
presença de 80 pavilhões.
Tavira, 26 de Julho de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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