
 

 

 

 

  

 

EDUCAÇÃO 

• Apoiámos logística e financeiramente a Festa promovida 

pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, 

iniciativa que proporcionou excelentes momentos de 

alegria e no culminar de um ano escolar que apesar das 

alterações legais decorreu dentro da normalidade. 

 

• Participámos activamente no complexo processo de eleição 

do novo Director do Agrupamento Vertical de Gavião 

mantendo a isenção e imparcialidade que se impõe para 

benefício dos nossos alunos. 

 
•  Em parceria com o Agrupamento de Escolas patrocinámos 

a representação de duas peças de Teatro – Auto da Barca 

do Inferno e Os Macacos do Nariz  -   para todos os alunos 

do concelho . 

 
• À semelhança do ano anterior vamos proporcionar às 

nossas crianças um mês de Férias Desportivas totalmente 

organizadas pelos técnicos do Município. 

 

 

ACÇÃO SOCIAL 

• Assinámos no passado dia 1 de Junho, no Centro Cultural 

de Belém, em Cerimónia Nacional presidida pelo Senhor 

Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional, o “Acordo de Colaboração no 

âmbito do Programa Prohabita” que irá provocar a 

construção ou reabilitação de 25 habitações sociais, 

implicando um investimento global de 1.613.007€. 



 

• Entrou em funcionamento o Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP), uma iniciativa que parte da articulação 

entre o Município de Gavião e o Centro de Emprego e 

Formação Profissional de Ponte de Sôr, visando facilitar o 

processo de procura de emprego, bem como ir ao encontro 

das empresas e suas necessidades.  

Neste Gabinete, a funcionar no Cine-Teatro Francisco 

Ventura, em Gavião, serão feitas avaliações a cada caso, 

permitindo uma orientação mais direccionada. 

Para além disso, existirá informação detalhada das opções 

disponíveis, devido à articulação constante com o IEFP. 

 

 

DESPORTO 

• Decorre o Concurso Público para a Empreitada de 

Construção do Parque Desportivo do Salgueirinho – 2.ª 

Fase, englobando fundamentalmente a bancada e os 

balneários. 

Entretanto vamos concretizar, por administração directa, o 

arruamento. 

 

• Apoiámos logística e financeiramente o 1º Passeio de BTT 

promovido pelo Clube Coolmenda Team TT, associação 

que se tem afirmado na organização deste género de 

eventos desportivos.  

 

• Apoiámos o III Torneio de Futsal, organizado pelo Clube 

Gavionense, uma iniciativa que chama sempre muitos 

visitantes dos concelhos limítrofes. 

 
• Organizámos, em parceria com a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo, as provas da Criança Activa 

e da Canoagem. 

 



• Em todas as freguesias do Concelho organizámos 

caminhadas que foram bastante participadas e 

proporcionaram aos nossos munícipes momentos de sã 

prática desportiva e salutar convívio. 

 

 

CULTURA 

• À semelhança dos anos anteriores, continuamos a apoiar 

as associações do Município, disponibilizando logística às 

inúmeras Festas de Verão que vão acontecendo, um pouco 

por todo o Concelho, estimulando desta forma o convívio 

entre as nossas gentes. 

 

• Promovemos a VIII Feira Medieval de Belver, evento de 

enorme valor e rigor histórico que este ano se afirmou 

claramente como um evento de nível regional. O Assalto ao 

Castelo e o Torneio pelo Esquadrão de Cavalaria da GNR 

de Évora foram momentos singulares e extraordinários, 

presenciados por milhares de pessoas que já agendam 

este acontecimento como de visita obrigatória. 

 

• Vamos organizar a XVIII Feira de Artesanato, Gastronomia, 

Actividades Económicas e Animação Cultural do Município 

de Gavião, dando continuidade ao modelo dos anos 

anteriores e reforçando a aposta na animação com grupos 

que se têm afirmado no panorama nacional. 

 

 

ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL 

• Está instituída legalmente a CIMAA - Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo, para cuja Presidência foi 

eleito o Presidente da Câmara Municipal de Gavião, Jorge 

Martins. 

Emerge um novo tempo para o Associativismo Municipal, 

com maior sustentabilidade financeira e mais amplos 

horizontes de intervenção. 



Também especiais exigências de governação. 

A Assembleia Intermunicipal da CIMAA, de que fazem 

parte os deputados municipais, Jorge Santos e Jorge Silva 

e a deputada Isabel Martins, na sua primeira reunião 

elegeu para Presidente da Mesa, Cristóvão Crespo. 

 

 

REDE VIÁRIA 

• Decorre a Consulta Pública no âmbito do procedimento de 

Avaliação de Impacte Ambiental do Projecto “IP2 – IP6 

(A23) / Portalegre / IP7 (A6) – AIA”. 

Para além de diversas intervenções institucionais, junto dos 

órgãos de decisão, sobre a matéria que temos ao longo 

dos últimos tempos assumido e dado conta à Assembleia 

Municipal, a Câmara Municipal de Gavião deliberou 

(n.º182) sobre este fulcral projecto, em reunião de 

03/06/2009 e remeteu exposição ao Director-Geral da 

Agência Portuguesa do Ambiente, conforme a Consulta 

Pública determina. 

 

• Prosseguem os trabalhos de limpeza de bermas, valetas e 

taludes nas Estradas e Caminhos Municipais, adjudicados 

a empresa privada. 

 

 

URBANISMO  

• No Loteamento do Calvário estamos a concluir a drenagem 

das águas pluviais, temos em curso a empreitada da 

electricidade c/instalação de novo PT e tenta-se articular 

com a EDP, responsável pelos trabalhos na Média Tensão, 

o início das pavimentações. 

Já foram nesta data vendidos 8 lotes a particulares. 

 

• Vamos remodelar os equipamentos do Parque Infantil de 

Gavião e o seu paisagismo, plantando mais árvores. 

 



• Concretizámos a reabilitação do Largo Mouzinho da 

Silveira, em Vale de Gaviões, intervindo na iluminação 

pública, na zona envolvente ao busto, implantando árvores 

e caldeiras, rematando pavimentos, substituindo a 

escadaria da Igreja e relocalizando a paragem. 

 

• Promovemos arranjo paisagístico em S. Bartolomeu, 

remodelando o respectivo fontanário. 

 

 

FLORESTA  

• Foram realizadas diversas acções de sensibilização nas 

Escolas e Centros de Convívio do Concelho, que contaram 

com a participação da Autoridade Florestal Nacional, 

G.N.R., Gabinete Técnico Florestal e Bombeiros Municipais 

de Gavião. 

 

• Continuação da limpeza de Prédios pertencentes ao 

Município, com a intervenção da Brigada de Sapadores 

Florestais e máquinas municipais. 

 

• Está em curso a realização de aceiros, nos terrenos 

propriedade do Município, localizados junto aos 

aglomerados urbanos. 

 

• Decorrem os trabalhos de Reparação e Beneficiação dos 

Caminhos Florestais e Pontos de Água. 

 

• Através do G.T.F. estamos a prestar apoio técnico à 

Associação de Produtores Florestais no Processo de 

Constituição de ZIF (Gavião/Atalaia), contando actualmente 

com uma área de 1 800 hectares, podendo esta evoluir, 

dado que dispõe da área mínima para a realização da 

reunião do Núcleo Fundador. 

 



• ZIF de Belver – No passado dia 9 de Junho foi feita a 

audiência final, tendo-se contado com uma grande adesão 

e participação dos proprietários. Actualmente está a 

ultimar-se o processo para enviar à Autoridade Florestal 

Nacional, aguardando-se a aprovação para muito breve.  

Nesta data estão contabilizados 536 aderentes com um 

total de 6094 prédios a que correspondem 3 732 hectares. 

 

 

 AGRICULTURA 

• Elaboração da Cartografia do Perímetro do Regadio da 

Ribeira de Margem. 

 

• Recolha de dados para procedimentos na sementeira e 

rentabilização dos terrenos agrícolas envolventes à Obra 

do Regadio Tradicional da Ribeira de Margem. 

 

 

AMBIENTE 

• O Município de Gavião cedeu gratuitamente à VALNOR o 

direito de superfície de duas parcelas de terreno situadas 

no Plano de Pormenor de Expansão do Loteamento 

Industrial para que ali seja construído o Centro de Triagem 

e Transferência de Resíduos e Inertes do Gavião. 

Será uma resposta ao problema ambiental provocado pelos 

resíduos provenientes de obras e demolições acolhendo 

ainda um Ecocentro para os restantes resíduos objecto de 

recolha selectiva. 

A empreitada irá começar esta semana. 

 

• Em parceria com o Agrupamento de Escolas, inserido na 

temática “Desenvolvimento Sustentável da Água” e 

relacionado com a sensibilização ambiental realizaram-se 

visitas a diversas fontes do concelho.  

 



• A 15 de Junho iniciou-se oficialmente a época balnear, com 

a presença de vigilância de Nadador Salvador na Praia 

Fluvial do Alamal. 

 

• Em 18 de Junho ocorreu Acção de Sensibilização 

Ambiental efectuada em parceria pelo Município de Gavião 

e o Agrupamento de Escolas do Concelho com a nossa 

coordenação e merecendo uma grande adesão de todos os 

alunos, professores e Direcção do Agrupamento de 

Escolas. Estiveram envolvidos cerca de 300 alunos. 

Participaram: Areanatejo, Valnor, Bombeiros Municipais de 

Gavião e GNR. As 5 Juntas de Freguesia do Concelho, a 

Câmara Municipal de Gavião, a Delta Cafés, a PEGOP e a 

REN-Rede Eléctrica Nacional foram os patrocinadores. 

 

 

BOMBEIROS 

• De acordo com o Plano de Formação, a Corporação de 

Bombeiros Municipais mantém-se em formação contínua. 

Terminaram dois cursos específicos, um de TAT e outro de 

Salvamento/Desencarceramento, que envolveram 24 

bombeiros. No próximo mês de Agosto irá decorrer outro 

curso na especialidade de TAT, que envolverá mais 12 

bombeiros. 

 

• Na prevenção e vigilância, a partir do próximo dia 1 de 

Julho contaremos com mais uma equipa de ECIN’s, 

permanecendo assim no Corpo de Bombeiros de Gavião 

12 homens nas 24 horas do dia, direccionados 

principalmente para os incêndios florestais. Esta situação 

manter-se-á até final do mês de Setembro. 

 

• Inseridos no Núcleo Distrital de Mergulho, os nossos 

mergulhadores têm participado em diversos treinos e 

intervenções reais, tal como aconteceu recentemente na 

Barragem de Montargil. 



 

• Como é do conhecimento público, desde o passado dia 31 

de Maio que a Corporação de Bombeiros passou a contar 

com uma Ambulância de Intervenção Pré-Hospitalar a qual, 

além do diverso equipamento do mais moderno, também 

está equipada com Monitor e Desfibrilhador Automático. 

Esta viatura foi financiada exclusivamente pelo Município. 

 

 

Gavião, 22 de Junho de 2009 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

 


