AUTARCAS EM VISITA DE TRABALHO NA FREGUESIA DA CONCEIÇÃO
Realiza-se de 05 a 07 de Agosto, na freguesia da Conceição, a 17ª Feira de
Agricultura, Caça e Artesanato da Conceição (FACARTE), cuja inauguração oficial
está agendada, para as 22h00. Para além do programa de animação, a iniciativa
contempla uma visita de trabalho, no dia 06, a partir das 18h00.
O encontro inicia-se, pelas 18h30, com uma passagem pelas obras na sede da
Associação Agro-Cinegética dos Estorninhos. A intervenção incide na estrutura
remanescente do edifício, na execução de revestimentos, pinturas, trabalhos de
carpintaria e serralharia, assim como na criação de algumas instalações necessárias
ao bom funcionamento do espaço.
A obra tem um valor estimado de €147.916,63 e prevê-se que tenha um prazo de
execução de dois meses.
Segue-se, pelas 19h00, a inauguração da estrada de ligação entre o Monte da Nora
e o Sítio do Faz-Fato, num investimento de €48.957,26.
A empreitada consiste na pavimentação do Monte da Nora (645m) e da ligação entre
este e o Sítio do Faz-Fato (485m). O caminho, até então existente em terra-batida, não
permitia uma circulação de tráfego segura. A beneficiação desta estrada surge no
seguimento de um conjunto de caminhos que a Câmara Municipal de Tavira visa
melhorar no sentido de valorizar as acessibilidades no concelho.
A comitiva visitará, pelas 19h45, o local para a futura Escola EB1 e Jardim-deinfância da Conceição – Cabanas.
Trata-se de um equipamento, estimado em €3 milhões, com capacidade para seis
salas de 1º Ciclo e uma de pré-escolar. Prevê-se, ainda, um espaço para os
professores, uma biblioteca e salas de expressão plástica.
Este novo equipamento escolar destina-se aos alunos do ensino básico das freguesias
de Conceição e Cabanas.
O programa integra, igualmente, a apresentação do projecto de requalificação da
Rua 25 de Abril, pelas 20h30. A intervenção implica o alargamento de passeios, a
construção de um novo pavimento e a implementação de mobiliário urbano. O projecto
prevê a criação de bolsas de estacionamento, espaços de esplanadas, acessos a
garagens e uma área para a paragem de autocarros, assim como a recuperação de
taludes adjacentes à linha de água. Estão pensados, também, dois sentidos de
trânsito junto ao limite Poente da rua. A Norte da ER125, foram definidas bolsas de
estacionamento para veículos pesados e a criação de zona de merenda e estadia.
A partir das 22h00 está prevista uma visita à feira, uma homenagem a artesãos e
associações da freguesia, assim como a actuação do grupo de música popular “Os
Campeiros”.
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