
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Apoiámos logística e financeiramente o Clube Recreativo e 

Desportivo da Ferraria na organização do 23ª Raid TT  

FERRARIA. Esta prova de âmbito nacional revelou-se, 

mais uma vez, como sendo um importante marco de 

promoção do nosso concelho. Nos dias 24 e 25 de Abril o 

município foi visitado por gente de todo o país que 

dinamizou o nosso comércio local de uma forma singular. 

• Patrocinámos o Torneio “ 24 horas de Futsal. Esta 

iniciativa, da responsabilidade do Centro Social dos 

Bombeiros Municipais, já é considerada actualmente como 

uma referência regional na modalidade/prova do género. 

De salientar a boa prestação das equipas concelhias. 

• Avança a empreitada “Complexo Desportivo do 

Salgueirinho – Bancada e Balneários, com prazo de 

execução de cinco (5) meses. 

 

EDUCAÇÃO 

• Foram atribuídas 25 Bolsas de Estudo a alunos do Ensino 

Superior num valor total de 18.210 Euros. 

Como se encontra protocolado no Acordo de Geminação 

com o Município do Paul – Cabo-verde, a Autarquia 

atribuiu quatro bolsas a estudantes deste país irmão. 

• Vamos apoiar logística e financeiramente  o IV Festival de 

Teatro das Universidades da Terceira Idade. Este ano a 

organização é da responsabilidade da nossa Universidade 

Sénior e vamos ter entre nós as Universidades Seniores de 

Gondomar, Santarém, Almada, Ferreira do Zêzere, Évora e 

Portimão. 



• No âmbito da parceria com o Agrupamento de Escolas que 

enquadrou a candidatura ao Projecto “Rock  in  Rio Escola 

Solar”, participámos na cerimónia de atribuição do 

respectivo prémio e temos concretizado diversas 

intervenções na Horta Biológica. 

 

CULTURA 

• Patrocinámos a X edição do Festival de Tunas Académicas 

organizado pela Associação ACAJUG. 

Mas uma vez se registou um assinalável êxito neste evento 

que trouxe até nós cinco Tunas de vários estabelecimentos 

de ensino superior do nosso país. 

Alegria, irreverência, cultura marcaram o dia e a noite do 

evento. 

• Adquirimos vários exemplares dos livros: 

- “ A presença dos Hospitalários em Portugal “ da editora 

gavionense “ Ramiro Leão” ; 

- “ A Igreja do Senhor Jesus do Bonfim” do autor 

gavionense Padre José Patrão. 

Estas aquisições têm como objectivo apoiar 

financeiramente as respectivas edições.  

• Vai ser lançado, em breve, o Concurso Público para 

execução do Museu do Sabão, em Belver. 

• Celebrámos os 36 anos da revolução de Abril, como 

habitualmente, através de um diversificado programa onde 

se faz notar a iniciativa e o mérito das nossas Associações. 

Os Jogos Tradicionais no Cadafaz, iniciaram o dia que 

ainda durante a manhã teve como pontos altos o içar da 

bandeira e a guarda de honra pelos Bombeiros Municipais 

e a Banda Juvenil. Nas já tradicionais cerimónias oficiais 

foram entregues as Bolsas de Estudo, a medalha de Bons 

Serviços – Grau Ouro a José António Gravelho e o Crachá 

de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses ao 

Comandante dos Bombeiros Joaquim Pereira. Emoções ao 

rubro que dariam lugar a uma tarde mais de lazer e 

desporto com a disputa do jogo da 3ª divisão nacional 



entre O Clube Gavionense e o Peniche e a entrega dos 

prémios nas actividades promovidas pela Junta de 

Freguesia da Comenda/ADIC  e do Raid todo o Terreno da 

Ferraria. 

 

REDE VIÁRIA 

• Concluímos a pavimentação de diversos arruamentos em 

Castelo Cernado. 

• Estão em curso os procedimentos inerentes á execução 

das empreitadas, através de Concurso Público: 

- Beneficiação da EM 531 desde o entroncamento com a 

EN 244 até Moinho do Torrão. 

- Beneficiação do CM 1014 no troço entre a Rua Dr. Dias 

Calazans (Gavião) e a EN 244 – passando por Amieira 

Cova. 

 

URBANISMO 

• Prosseguem os trabalhos no Loteamento do Calvário, em 

Gavião, pela regularização dos arruamentos através do 

espalhamento e compactação de “Tout – Venan”. 

Em breve começaremos a pavimentação com recurso a 

massas betuminosas. 

Executam-se nesta data os pontos de entrega de luz, água 

e PT. 

• Estamos a apoiar a drenagem de águas pluviais e 

preparação de terreno em Castelo Cernado para 

localização do Mercado, iniciativa da responsabilidade da 

Junta de Freguesia de Comenda. 

 

JARDINS E ESPAÇOS VERDES 

• Decorre intervenção vislumbrando a instalação de sistema 

autónomo de rega dos jardins da Vila de Gavião. 

 

SAÚDE 

• Assinámos Protocolo de Cooperação Interinstitucional com 

a Administração Regional de Saúde do Alentejo, tendo em 



vista a disponibilização de uma Unidade Móvel de Saúde, 

apetrechada com meios técnicos diferenciados e os meios 

humanos adequados, destinada a assegurar maior 

acessibilidade e melhor qualidade na prestação de 

cuidados de saúde, em Medicina Geral e Familiar às 

populações da área de influência do Centro de Saúde de 

Gavião. 

• Deliberámos suportar a renda da casa onde se instalou o 

Dr. Rui Filipe de Sousa, novo médico em exercício de 

funções no Município. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E RURAL 

• Progride o levantamento das parcelas e proprietários, 

planeando aposta na cultura do Feijão Frade na Ribeira de 

Margem, suportada em parceria entre a Junta de 

Agricultores das Ribeiras de Margem e Venda, a Câmara 

Municipal de Gavião, a Universidade de Évora e a Escola 

Profissional das Mouriscas. 

• Foi celebrado o contrato de execução da obra “Loteamento 

Industrial de Castelo Cernado – Comenda” com a empresa 

“Aquino Construções SA” e com prazo de execução de seis 

(6) meses. 

 

AMBIENTE/DESENVOLVIMENTO 

• Participámos na acção desenvolvida pelo Movimento 

Cívico “Limpar Portugal”, disponibilizando os recursos 

físicos e humanos considerados necessários; 

• No âmbito das comemorações do Dia da Floresta, decorreu 

a plantação de plantas autóctones na zona da Praia Fluvial 

do Alamal e de amendoeiras numa das entradas de 

Gavião, com a participação de elementos do Gabinete 

Técnico Florestal, cerca de 30 alunos do Agrupamento 

Vertical de Gavião e elementos da Brigada de Sapadores 

Florestais. 

• Fomos convidados e vamos integrar a iniciativa 

governamental “POLIS TEJO”, parceria forte (Governo / 



Sociedade Polis / Parque Expo / ARH Tejo / Autarquias e 

Privados), com visibilidade mediática e dinâmicas muito 

fortes. 

É uma oportunidade geradora de expectativas de 

investimento. 

 

 

Gavião, 23 de Abril de 2010  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


