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A primeira das reuniões de câmara descentralizadas que o executivo municipal vai levar a cabo
nas freguesias do concelho teve lugar na Brogueira, no dia 3 de fevereiro. De manhã, toda a
vereação, acompanhada pela presidente da União de Freguesias de Brogueira, Alcorochel e
Parceiros de Igreja, Manuel Júnior, visitou diversos lugares e equipamentos desta área, tendo
tomado conhecimento do trabalho já realizado e das situações mais importantes a resolver,
nomeadamente ao nível da pavimentação de estradas e conclusão de equipamentos
desportivos.

À tarde teve lugar a reunião ordinária de câmara, na sede da junta de freguesia de Brogueira.
Entre os principais assuntos debatidos destaque para as informações prestadas pelo
presidente da câmara, Pedro Ferreira, sobre a Reserva Natural do Paul do Boquilobo,
fortemente afetada pela poluição das valas das Cordas e do Pereiro. O resultado da análise
laboratorial encomendada pelo município, um primeiro passo para a decisão quanto aos
procedimentos a seguir, aponta para uma estimativa de um total de 7.120 toneladas de lama
acumulada, ao longo dos mais de 6000 metros de vala, que terão agora de ser removidas. O
trabalho realizado permite concluir que parte da lama - 2.286 toneladas - poderá ser
desidratada no local e, com o acordo do Ministério da Agricultura e dos agricultores, ser
espalhada em campos agrícolas, até porque é rica em fosfatos.

A restante terá que ser removida para um local próprio, processo que o município vai agora
analisar com os concelhos vizinhos do Entroncamento (onde se inicia a vala do Pereiro) e da
Golegã (onde desagua a vala das Cordas) e com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
entidade responsável pela autorização e acompanhamento dos trabalhos que vierem a ser
realizados.

Realce ainda para a negociação com a Caixa Geral de Depósitos para a redução do spread
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sobre o empréstimo de 5.000.000,00€ para saneamento financeiro, de 6,25 para 4,5%, que irá
gerar uma poupança mensal na ordem dos 7.000,00€ e no decurso das prestações todas em
425.761,39€.
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