INFO Nº 176/2011

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
DESPORTIVOS
O Município da Chamusca concluiu a 3.ª Fase da conservação de equipamentos desportivos do
Concelho, respondendo assim à melhoria do seu uso e durabilidade, no valor total de 53.340,47 €.
Foram executados trabalhos de reparação de redes e vedações, apetrechamento desportivo e
pinturas nos Polidesportivos do Chouto, Vale de Cavalos e Pinheiro Grande (falta marcações
desportivas, que não foram finalizadas devido às condições climatéricas e que serão concluídas logo
que seja possível), totalizando um custo de 6.440,44 €.
No Agorespace da Terra Fria na Carregueira foi colocada nova relva sintética, efectuadas
marcações desportivas, limpeza, conservação e restauro das madeiras e estruturas metálicas,
substituição de tampas bem como colocação de apetrechamento desportivo que se encontrava
danificado, totalizando um custo de 12.172,08 €.
No Campo Municipal de Jogos da Chamusca, realizou-se a descompactação e a escovagem do
relvado, marcação de campos de futebol de sete e aplicação de cargas de borracha, totalizando um
custo de 11.758,80€.
No espaço desportivo do Parque Municipal e no Polidesportivo da Quinta do Nicho, foram
realizados trabalhos de manutenção e conservação do piso bem como das vedações e apetrechamento
desportivo, totalizando um custo de 22.969,15 €.
Equipamentos no Semideiro, Ulme, Parreira, Pinheiro Grande e Chamusca irão beneficiar ainda
de intervenções previstas em 2012 (4.ª Fase).
Todos os equipamentos para além das valências escolares estão também abertos à comunidade
em geral dando apoio ao desporto formal (Federado) bem como em programas de Ocupação de
Tempos Livres dos Jovens e actividades pós laborais à noite ou ao fim-de-semana abrangendo diversas
camadas da população. Apelamos à boa utilização dos equipamentos por parte dos utilizadores e
comunicação junto do Município sempre que se verifique qualquer anomalia por uso ou vandalismo
(cmc.desporto@mail.telepac.pt).
Chamusca, 13 de Dezembro de 2011
O Presidente da Câmara Municipal
Sérgio Morais da Conceição Carrinho
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