
FREGUËSIA DE RIBAIVIAR
Reunião entre Junta de Freguesia de Ribamar,

Câmara Municipal e fregueses da área da Av. 25 de Abril

Assunto: Situação do Abastecimento de Águas na área da Av. 25 de Abril e Rua do Valmitão

Datat06/01/2O2t

Presenças: Dr, Hernâni Pereira - Câmara Municipal da Lourinhã

Mauro Antunes - Junta de Freguesia de Ribamar

Hernâni Torcato - Morador

Libentino Rodrigues - Morador

Nesta reunião, solicitado pelos moradores da Av. 25 de Abril e Rua do Valmitão,
realizada no dia 6 de Janeiro, pelas 14 horas 30 minutos, o objecto de discussão foi o
abastecimento de águas aos moradores da zona supramencíonada.

Os moradores expressaram a necessidade de requalificação da conduta de águas que

abastece este perímetro, po¡s continuam a experienciar quebra de pressão e falta de água nas

suas moradias. Os moradores alertaram que actualmente, que não é uma época de mais

utilização de água, cont¡nuam a sofrer com esta falta de abastecimento, sublinhando que

muitas vezes só sai ar nas torneiras.

Após auscultação das queixas dos moradores, o Dr. Hernâni Pereira usou da palavra
para esclarecer e para apresentar o plano de intervenção da Câmara Municipal da Lourinhã. O

Dr. Hernâni começou por reconhecer as condições precárias da actual conduta de
abastecimento de água e a necessidade de alterar o s¡stema de abastecimento de águas. A

Câmara Municipal assume o compromisso de intervenção no pr¡meiro tr¡mestre do ano de
2o2t. O plano de intervenção passa pela construção de uma nova conduta de abastecimento
que será ligada à conduta principal, que se localiza na Av. da Liberdade, que terá como
propósito abastecer a área de Porto Dinheiro.

Foi identificado que grande parte do problema, para além da obstrução da actual conduta, é o

abastecimento a Porto Dinheiro. Portanto, parte da solução passa por reforçar e retirar a

pressão de abastecimento da actual conduta. Sendo que a conduta actual ficará activa, numa

logica de circuito "fechado" e só para o abastecimento da área afectada pela falta de

abastecímento de água. Esta nova conduta terá uma capacidade muito maior de

abastecimento, prevendo que todos ramais que actualmente possam estar obstruídos, possam

ser ligados a esta conduta. Prevê-se que cerca de tO% dos ramais necessitem de ser ligados a

esta conduta, mas caso haja necessidade de mais ligações esta nova conduta terá capacidade

efectiva de abastecimento.
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Os rrroradores voltaram a expor algumas dúvidas conr a viabilidade da conduta actual ter

capacidade em manter o abastecimento, mostrando o seu "cansaço" na espera de resposta e

tentativas em resolver a situação. O Mauro Antunes tomou da palavra para assegurar os

moradores que a Junta de Freguesia em colaboração que esta solução apresentada é uma

opção viável e que acredita que o Município irá cumprir com o que o Dr. Hernâni assumiu, em

representação do município. Caso o mesmo não suceda, a Junta de Freguesia irá sempre

defender os interesses dos seus fregueses e reivindicar em conjunto com os moradores desta

área afectada, por todos meios possíveis a resolução desta situação. Contudo, sublinha mais

uma vez, que acredita que neste primeiro trimestre, como assumido compromisso pela

Câmara, que será executado, Claro sempre dependente do contexto actual da pandemia e das

próprias condiçöes climatéricas.

Finalmente, os moradores fizeram votos de que realmente esta situação seja resolvida para

bem de todos, até porque sentem-se lesados pela factura de agua que pagam e não são

abastecidos com qualidade necessária para um bom serviço.

Tanto o Dr. Hernâni Pereira como o Presidente Mauro Antunes acreditam que brevemente

esta situação estará resolvida e que o Município irá providenciar um bom serviço a estes

moradores.
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