
 

 

 

 

  

 

EDUCAÇÃO 

• Apoiámos logística e financeiramente a Festa promovida 

pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, 

evento que proporcionou excelentes momentos de alegria 

e que contou este ano com uma grande adesão dos pais e 

da população do concelho. 

• À semelhança dos anos anteriores vamos proporcionar às 

nossas crianças um mês de Férias Desportivas totalmente 

organizadas pelos técnicos do Município. 

 

DESPORTO 

 

• Patrocinámos logística e financeiramente: 

- a 2ª Meia Maratona BTT Comenda promovido pelo Clube 

Coolmenda Team TT; 

- o IV  Torneio de Futsal, organizado pelo Clube 

Gavionense, uma iniciativa que continua a chamar sempre 

muitos visitantes ao nosso concelho; 

- a  9ª descida do Tejo em Canoa, iniciativa do Centro 

Social dos Bombeiros; 

• Organizámos, em parceria com a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo, a final da Canoagem dos 

Jogos do Norte Alentejano que decorreu na Praia Fluvial do 

Alamal; 

• Em todas as freguesias do Concelho, estamos a promover   

caminhadas que proporcionam momentos de sã prática 

desportiva e salutar convívio aos munícipes participantes. 



• Prossegue, conforme cronograma físico e financeiro, a 

empreitada “Complexo Desportivo do Salgueirinho – 

Bancadas e Balneários”. 

• A execução do Protocolo anteriormente formalizado com a 

Associação Cultural e Recreativa de Margem, para a 

construção do Recinto de Jogos ao Ar Livre” encontra-se 

em fase de conclusão. 

 

CULTURA 

• 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. 

• Vamos organizar  a IX  Feira Medieval de Belver, e a XIX a 

Feira de Artesanato, Gastronomia, Actividades Económicas 

e Animação Cultural do Município de Gavião, eventos que 

se tem afirmado na região. 

Este ano decidimos reduzir um dia a cada evento  

corporizando desta forma as medidas de corte orçamental 

efectuadas pelo Governo, que requerem a contenção de 

despesas por parte das Autarquias. 

• Apoiámos logisticamente : 

-  as comemorações do XXI Aniversário da Banda Juvenil 

do Município de Gavião; 

-  o espectáculo de Revista “ AÍ QUE VIDA “ efectuado 

pelas Cotovias da Comenda no Cine-Teatro Francisco 

Ventura. De salientar que colocámos á disposição dos 

idosos das três IPSS do concelho transporte para poderem 

assistir ao evento; 

- a deslocação do Grupo de Teatro Aventur’arte a Peniche. 

ACÇÃO SOCIAL 

• Foi aprovada, pelo Instituto da Habitação e Reabilitação 

Urbana, a Reprogramação do Acordo de Colaboração Pró-

Habita (2010-2014). 



 

REDE VIÁRIA 

• Foram já lançados os Concursos Públicos para execução 

das empreitadas: 

- 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. 

Contamos ser possível recolher elegibilidade e 

comparticipações no INALENTEJO/Fundos Comunitários. 

• Adjudicámos, a empresa da especialidade, os trabalhos de 

limpeza de bermas, valetas e taludes em todas as Estradas 

Municipais, numa extensão de 175 Km e valor base de 

27.400€ que terão início em 15.06.2010. 

• Estão em curso os trabalhos de calcetamento e 

ordenamento paisagístico do Caminho da Fonte do Chá, 

em Belver. 

 

URBANISMO 

• Vamos iniciar esta semana a pavimentação, com recurso a 

massas betuminosas, dos arruamentos no Loteamento do 

Calvário, em Gavião. 

• Foi recentemente aprovado o Estudo Prévio do Loteamento 

Urbano de Castelo Cernado. 

 

FLORESTA 

• Contratámos prestação de serviços no âmbito do aluguer 

de máquina  motoniveladora, com manobrador, incluindo 

combustível e lubrificantes, em regime contínuo e por um 

período de 460 horas, para beneficiação e manutenção de 

caminhos vicinais em toda a área do Município. 

Os trabalhos vão ter início este mês de Junho. 

• Financiámos novamente a Brigada de Sapadores Florestais 

da Associação de Produtores Florestais de Gavião 



constatada a importância da sua existência, 

operacionalidade e trabalho público. 

• Tem sido efectuada a limpeza de prédios pertencentes ao 

Município, com a intervenção da Brigada de Sapadores 

Florestais e Máquinas Municipais. 

• ZIF’s: 

- Após a sua aprovação, a ZIF de Belver, continua em 

actividade. Além de diversos trabalhos já efectuados, têm 

sido apresentadas candidaturas aos Programas 

Comunitários disponíveis, aguardando-se a sua aprovação. 

Sem esta aprovação não será possível iniciar a intervenção 

de fundo. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

• A empreitada de execução da obra “Loteamento Industrial 

de Castelo Cernado – Comenda” vai ter início no presente 

mês. 

 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

• Executámos recentemente os trabalhos de preparação dos 

terrenos aderentes ao Programa “Cultura do Feijão Frade 

na Ribeira de Margem”, com recurso a tractor e alfaias do 

Município. 

• Foi recentemente adjudicada a execução, por empreitada, 

do Percurso Pedestre PR1 “Arribas do Tejo”. 

 

AMBIENTE 

• Realizou-se visita de parceiros do projecto “Rock in Rio – 

Escola Solar”, ao Regadio Tradicional da Ribeira de 

Margem. A visita contou com representantes da Santa casa 

da Misericórdia de Gavião, alunos do Agrupamento Vertical 

de Gavião e Técnicos do Município. 

• Recentemente inaugurou-se oficialmente a Horta Biológica, 

projecto do qual o Município é parceiro. 



• No âmbito do POLIS TEJO, já ocorreram duas reuniões de 

trabalho e já formalizámos as nossas propostas para 

inclusão no Plano Integrado. 

Aguardamos desenvolvimentos da coordenação que está a 

ser feita pela Parque Expo  e ARH Tejo. 

• A Praia Fluvial do Alamal recebeu mais uma vez os 

galardões “Bandeira Azul” e “Praia Acessível”, atribuídos 

pela Associação Bandeira Azul da Europa. 

Confirmam-se as características de excelência que 

permitem que seja a única no Alentejo e uma das oito a 

nível nacional reconhecidas com tão importante distinção. 

A época balnear tem início no dia 15.06.2010 e, como 

habitualmente, contará com a vigilância de um nadador-

salvador. 

• O Dia Eco-Escolas realizou-se no Alamal em parceria com 

o Agrupamento Vertical de Gavião e contou com a 

presença de todos os alunos do concelho. Esta iniciativa 

contou com a presença dos Bombeiros Municipais de 

Gavião, SEPNA-GNR, AREANATEJO e VALNOR. 

• Foi atribuído ao Município de Gavião a Bandeira e Medalha 

Galardão ECO XXI. Pela primeira vez foi atribuída a 

bandeira verde ao nosso Município, prova da melhoria 

contínua relativamente à preservação do ambiente, da 

floresta e desenvolvimento sustentável. 

 

PROTECÇÃO CIVIL 

• Foi nomeado Comandante dos Bombeiros Municipais de 

Gavião o Sr. Francisco Louro, cujo perfil e competência 

para o desempenho do cargo, de elevada 

responsabilidade, se considera adequado. 

• Concluíram-se os seguintes cursos: 

- Mergulho, 

- Técnicas de Socorrismo, 

- Recertificação de T.A.T. – Tripulantes em Ambulância de 

Transporte, 



- Técnicas de Salvamento/Desencarceramento, 

- Condutores de Embarcação, 

- Salvamento em Grande Ângulo. 

- Além desta formação específica, manteve-se a formação 

geral obrigatória para todos os bombeiros, bem como a 

formação de novos recrutas (estagiários) que tem a 

duração de um ano, os quais só passarão a bombeiros se 

obtiverem aproveitamento. 

• Iniciou-se no passado dia 1 de Junho a nova época de 

Prevenção de Fogos Florestais, que conta com a presença 

física de um grupo de ECIN’s (GPI’s), durante as 24 horas. 

A partir de 1 de Julho passarão a 2 grupos. 

 

 

 

Gavião, 14 de Junho de 2010 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

 

 

 
  

 

 


