
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Apoiámos financeira e logisticamente o Clube Recreativo e 

Desportivo da Ferraria na organização do 24ª Raid TT.  À 

semelhança dos anos anteriores, esta prova de âmbito 

nacional revelou-se, mais uma vez, como sendo um 

importante marco de promoção do nosso concelho. Nos 

dias 16 e 17 de Abril o nosso Concelho foi visitado por 

gente oriunda de todo o país que dinamizou o nosso 

comércio local de uma forma particular. 

 

• Vamos patrocinar, nos próximos dias 22 e 23 de Abril, o IX 

Torneio da Liberdade em Futsal. Esta iniciativa, da 

responsabilidade do Centro Social dos Bombeiros 

Municipais, já é considerada actualmente como uma 

referência regional na modalidade.  

 
• Vamos organizar, em parceria com o Clube Gavionense, o 

I Torneio da Páscoa para Benjamins e Infantis no 

Complexo Desportivo do Salgueirinho. É com grande 

satisfação que poderemos observar os jovens do concelho 

a praticar desporto num dos melhores recintos desportivos 

da nossa região. 

 
• Organizámos, em parceria com a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo a final distrital de 

cicloturismo dos Jogos do Norte Alentejano. 

 

EDUCAÇÃO 

• Foram analisadas, pela comissão nomeada para o efeito 

trinta candidaturas a Bolsas de Estudo a alunos do Ensino 



Superior. Vinte e três foram aprovadas, num valor total de 

18.050 Euros. 

À semelhança de anos anteriores, e de acordo com o 

protocolo com o Município do Paul – Cabo Verde, a 

Autarquia irá também atribuir quatro bolsas a estudantes 

deste país irmão. 

• Participámos na iniciativa da Biblioteca Escolar do 

Agrupamento de Escolas de Gavião “Noites de Morabeza”. 

Um momento singular de partilha com os nossos irmãos de 

Cabo Verde onde as emoções estiveram à flor da pele. 

 

CULTURA 

• Patrocinámos a XI edição do Festival de Tunas 

Académicas organizado pela  ACAJUG. 

Cinco Tunas de vários estabelecimentos de ensino 

superior do nosso país estiveram entre nós, neste dia 

cultural marcado pela alegria e irreverência da juventude. 

 

• Vamos celebrar os 37 anos da revolução de Abril, como 

habitualmente, através de um diversificado programa onde 

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

O içar da Bandeira e a Guarda de Honra pelos Bombeiros 

Municipais e pela Banda Juvenil vão iniciar o dia. Ainda 

durante a manhã. Vamos assistir, nas já tradicionais 

cerimónias oficiais, à entrega das Bolsas de Estudo aos 

estudantes do ensino superior e às medalhas de Mérito 

Municipal - grau ouro, aos Professores Manuel Lourenço 

Monteiro e Maria Manuela Correia Morais. A noite deste  

intenso  dia das comemorações de Abril vai encerrar com 

dois momentos culturais organizados  pelas Cotovias da 

Comenda com o Teatro de Revista  “ as Melodias de 

Sempre” e pelo Aventurarte de Gavião  com o Teatro “ Foi 

Milagre do Santinho” que o grupo de Teatro de Animação 

Moura Encantada vai levar à cena.  

 

 



REDE VIÁRIA 

• Beneficiação da EM 531 desde o Entroncamento com a 

EN 244 até Moinho do Torrão  - aguarda o Visto do 

Tribunal de Contas. A consignação vai ocorrer na próxima 

5.ª feira, 21 de Abril. Já foi assinado o Contrato de 

Financiamento no âmbito do Programa Operacional do 

Alentejo 2007-2013. 

 

• Beneficiação do CM 1014 no troço entre a Rua Dr. Di as 

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

Cova  -  O processo aguarda o Visto do Tribunal de Contas. 

Já foi assinado o Contrato de Financiamento no âmbito do 

Programa Operacional do Alentejo 2007-2013. 

 

• Foi publicado em Diário da República, no dia 5 de Abril, o 

Aviso de Abertura de Procedimento para a Empreitada de 

Reabilitação e Reforço Estrutural da Ponte de Belve r, 

da responsabilidade da EP – Estradas de Portugal. A obra 

terá um prazo de execução de 300 dias e os principais 

trabalhos previstos consistem na limpeza geral, reparações 

na estrutura metálica, substituição dos goussets 

danificados, substituição de elementos danificados, 

reparações das chapas da cobrejunta, substituição dos 

parafusos existentes por rabites, delagem de folgas com 

mástique, protecção anti-corrosiva, limpeza e refachamento 

de juntas dos pilares e encontros, colocação de 

enrocamento no leito do rio, em torno dos pilares. O valor 

do preço base do procedimento é de 2.750.000,00€. 

 

AMBIENTE 

• Após publicação do Aviso em Diário da República em 13 de 

Abril, decorre o Concurso Público de Concepção para a 

Requalificação dos Moinhos das Ribeiras de Alferrei ra 

e Barrocas.  A entidade adjudicante é o Município de 

Gavião e o concurso tem por objectivo a seleção de 1 



trabalho de concepção para o Projecto a promover 

oportunamente pelo Município de Gavião. 

 

 

URBANISMO 

• Em reunião ordinária realizada em 6 de Abril passado, o 

executivo municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 

abertura à venda directa dos 10 lotes de terreno situados 

no Loteamento Industrial de Castelo Cernado – Comenda, 

destinando-se os 9 primeiros a indústria, comércio ou 

serviços e outras actividades que, pelas suas 

características se revelem desinseridos no contexto urbano 

ou rural e o lote n.º 10, a Posto de Abastecimento de 

Combustível, com ou sem área de serviço. 

 

•  Fonte do Chá (Belver) - decorrem os trabalhos de 

execução de drenagem de águas pluviais, infra-estruturas 

eléctricas, reconstrução de muretes em alvenaria de pedra 

e aplicação de pavimento em lajetas de pedra, 

encontrando-se os muros executados em cerca de 50% do 

volume total. 

 

SANEAMENTO 

• Decorrem os trabalhos referentes à execução da ligação 

das águas residuais do Loteamento Industrial da Comenda 

ao colector municipal. 

    Optou-se por fazer a ligação do esgoto do Loteamento 

Industrial de Castelo Cernado – Comenda, procurando-se 

um desenvolvimento da rede de colectores que pudesse 

cobrir toda a área a servir, minimizando os custos globais 

futuros. 

    Assim, em alternativa à execução da uma Estação 

Elevatória está a ser executada a ligação para que o 

escoamento dos efluentes se faça por via gravítica, 

possibilitando ainda à S.C.M. de Gavião a diminuição da 

Estação Elevatória existente afecta ao Lar Nª Srª das 



Necessidades e proceder à ligação directa das águas 

residuais provenientes do Lar ao colector municipal. 

     No sentido de reduzir custos de execução e encontrando-

se o projecto de Remodelação da Rede de Abastecimento 

de Água a Castelo Cernado e Vale da Feiteira aprovado 

pela Câmara Municipal, aproveitou-se a intervenção no 

arruamento para proceder ainda à substituição da conduta 

de água de abastecimento para consumo humano e ramais 

de ligação no troço deste coincidente com o comprimento 

da intervenção no saneamento. 

 

FLORESTA 

 ZIF de Belver 

• Continuam os trabalhos de silvicultura na Rede primária. 

• Aguarda-se legislação que defina os requisitos para o início 

da actividade dos Sapadores Florestais. 

• Aguarda-se a aprovação da Certificação Florestal. 

• Organizado pela CIMAA, decorreu em Belver, no passado 

dia 7 de Abril, no âmbito do INTERREG IVC – Projecto 

COMMONS, um seminário sobre “Gestão do Território”, 

que contou com a presença da Autoridade Florestal 

Nacional, Instituto Politécnico de Castelo Branco, 

Autarquias, Técnicos Florestais e um representante de uma 

Agência Florestal Sueca. 

 

Equipa de Sapadores Florestais 

• O trabalho da Equipa de Sapadores Florestais continua, 

essencialmente, na prestação de serviços de operações de 

silvicultura a particulares e ao Município. 

 

PROTEÇÃO CIVIL / BOMBEIROS 

• Os Bombeiros Municipais de Gavião, para além das suas actividades 

regulares, tiveram as seguintes acções: 

 

1. Formação geral contínua; 



2. Conclusão do Curso de Condução Fora de Estrada (Todo-o-Terreno), 

ministrado pela Escola Nacional de Bombeiros, a cinco elementos da 

nossa Corporação de Bombeiros, que obtiveram aproveitamento, com 

uma boa classificação; 

3. O Sub-Chefe Carlos Isaías e o Bombeiros de 1.ª Classe Bruno 

Marques, ambos da nossa Corporação de Bombeiros, concluíram com 

aproveitamento os cursos de formadores ministrados e credenciados 

pela Escola Nacional de Bombeiros, sendo o primeiro na área das 

Telecomunicações e o segundo na área das Técnicas de Socorro. 

4. No âmbito da primeira candidatura conjunta ao INALENTEJO, a nossa 

Corporação de Bombeiros recebeu recentemente o seguinte 

equipamento: 

- Um conjunto completo de desencarceramento pesado do mais moderno 

da actualidade, que é composto por diversas peças; 

- Um compressor para enchimento –ar comprimido para aparelhos 

respiratórios e de mergulho. 

- Também no âmbito da mesma candidatura, dentro de cerca de um mês e 

meio serão entregues: um gerador de produção eléctrica de 100 KVA e um 

balão para iluminação em locais de intervenção da nossa Corporação de 

Bombeiros. 

Sendo o valor global de 56.089,12€ 

Comparticipação FEDER 60% - 33.653,47€ 

Contrapartida Municipal 40% - 22.435,65€ 

 

 

Gavião, 13 de Abril de 2011 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

 

 

 


