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Sabotagem 
do sistema 
de drenagem 
de Cochadas 
com sacos 
de areia 
e blocos 
de betão 

111 Um crime ambien-
tal ainda por desvendar foi 
registado recentemente 
pela empresa municipal 
de Cantanhede respon-
sável pelo saneamento e 
abastecimento de água. 
A INOVA-EM detetou que 

“desconhecidos in-
troduziram propo-
sitadamente”, sacos 
de areia, blocos de 
betão e outros ma-
teriais no sistema de 
drenagem de águas 
residuais entre To-
cha e Cochadas. 

Em resultado, a 
passagem do caudal ficou 
obstruída, o que levou a 
descargas de esgotos “que 
provocaram elevados da-
nos materiais e ambientais 
e obrigaram a intervenções 
de emergência”, refere a 
empresa dirigida por Ida-
lécio Oliveira.

Assim, a rede coletora na 
freguesia de Tocha, desig-
nadamente no emissário/
intercetor de drenagem de 
águas residuais entre To-
cha e Cochadas, é uma das 
que está a ser intervencio-
nada neste mês de janeiro, 
com operações de limpeza 
em curso, incluindo inspe-
ção vídeo da zona.

Entretanto, a empresa 
municipal pede à popula-
ção para denunciar qual-
quer situação de “anoma-
lia no funcionamento do 
sistema”.

Redução das infiltrações
Num âmbito mais alarga-

do, a INOVA-EM acrescen-
ta que “tem em curso um 
plano geral de otimização 
do funcionamento dos sis-
temas de saneamento que 

visa reduzir as infiltrações 
de águas dos solos e as des-
cargas indevidas dos cau-
dais pluviais nas redes”: hà 
uma sobrecarga de infra-
estruturas, “com especial 
gravidade nas estações ele-
vatórias e de tratamento”. 

Por outro lado, estão a ser 
inspecionadas as ligações 
particulares das habitações 
aos coletores públicos, “de 
modo a serem acionados 
mecanismos para eliminar 
as ligações de águas plu-
viais ao sistema de sanea-
mento, o que é ilegal, além 
de criar constrangimentos 
operacionais graves e de 
aumentar significativa-
mente os custos de fun-
cionamento”.

Menor desperdício
Estas ações também re-

duzem custos, quer na 
gestão direta do sistema 
municipal, quer nos va-
lores a pagar à Águas do 
Centro Litoral (AdCL), cor-
respondentes aos efluentes 
que são recolhidos na zona 
poente do concelho de 
Cantanhede e canalizados 
para a estação elevatória 
das Cochadas, da respon-
sabilidade da AdCL.

Recorde-se que o Gover-
no anunciou recentemente 
que vai avançar a constru-
ção de uma nova ETAR e a 
qualificação dos emissá-
rios nesta zona de fronteira 
com o concelho de Mira.

Os trabalhos que a INO-
VA-EM está a executar na 
freguesia da Tocha decor-
rem em estradas muni-
cipais, podendo por isso 
haver alguns condiciona-
mentos na circulação ro-
doviária. | António Rosado

Cantanhede

Os serviços de água e saneamento da INOVA reforçaram as operações de limpeza

6PENACOVA A União Popular da Rebordosa e o 
seu Grupo de Cavaquinhos realizaram o 7.º Encon-
tro “Cantar do Natal aos Reis”, em que receberam 
o Rancho Folclórico e Etnográfico da Casa do Povo 
de S.Pedro de Alva ( Penacova), o Grupo de Danças 
e Cantares da Sociedade Filarmónica de Cabanas 
de Viriato (Carregal do Sal) e o Grupo Folclórico e 
Etnográfico de Alfarelos ( Soure).região

Embora ainda não tenham sido 
identificados os responsáveis, os serviços 
municipais de saneamento de Cantanhede  
detetaram a introdução propositada de 
objetos de grandes dimensões em caixas 
de visita das condutas de drenagem

Formação sobre conflitos 
para pais do concelho
111 As famílias da Lou-

sã voltam a ter, neste novo 
ano, um apoio técnico na 
área da educação, para 
resolver questões que sur-
jam na relação pais/filhos. 
Trata-se da 2.ª edição do 
Programa de Educação 
Parental, com a primeira 
de sete sessões a ter lugar 
às 18H00 do próximo 24 
de janeiro, na Biblioteca 
Municipal. 

Esta iniciativa é dirigi-
da aos pais/encarregados 
de educação de crianças 
a frequentar o 1.º ciclo de 
ensino básico do concelho, 
com idades entre os seis e 
os 10 anos.

De acordo com os servi-
ços municipais, pretende-
-se “assumir uma interven-
ção precoce relativamente 
a fatores de risco e compor-
tamentos inadequados e a 
importância de promover 

uma relação eficiente entre 
a escola e a família, de for-
ma a potenciar o sucesso 
escolar da criança”.

A iniciativa é dinamiza-
da por técnicos da Equipa 
Multidisciplinar da Câ-
mara Municipal da Lousã, 
com formação em educa-
ção parental.

De salientar que este pro-
grama contempla serviço 
de “babysitting” durante 
as respetivas sessões, o 
que permite que os pais/
encarregados de educação 
possam frequentar as ses-
sões de uma forma mais 
tranquila. 

O programa Realiza.te faz 
parte de um conjunto de 
medidas do Plano Inter-
municipal de Prevenção do 
Abandono Escolar e Pro-
moção do Sucesso Educa-
tivo da Região de Coimbra 
(CIM-RC).

Lousã

Mascote em formato de garrafa deu dicas ambientais

Sensibilização ambiental 
nas ruas da vila

111 Teve ontem lugar, 
no espaço comercial “Pão 
de Açucar”, em Montemor-
-o-Velho, a campanha de 
sensibilização ambiental 
“Da loja ao lixo é apenas 
um passo”.

O alerta sobre a necessi-
dade de reduzir os resíduos 
produzidos foi dado por 
uma mascote em formato 
de garrafa gigante, que deu 

“dicas de consumo susten-
tável”. Outra atividade teve 
lugar na unidade local da 
APPACDM de Coimbra, 
com a campanha “Lixo 
Culpado”. 

As ações foram resultado 
de uma parceria entre a Câ-
mara Municipal de Mon-
temor-o-Velho e a SUMA 
(Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, SA).

Montemor-o-Velho
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