
 

 

 

 

  

 

EDUCAÇÃO 

 

• Apoiámos logística e financeiramente a Festa promovida 

pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, 

organização que proporcionou, excelentes momentos de 

convívio e que contou com uma grande adesão dos pais e 

da população do concelho. 

 

• Mais uma vez este ano vamos proporcionar às nossas 

crianças um mês de Férias Desportivas totalmente 

organizadas pelos técnicos do Município. 

 
 

• Em parceria com a AreanaTejo e com a participação da 

Santa Casa da Misericórdia, apoiámos o projecto 

EcoEscolas do Agrupamento de Gavião que envolveu 

alunos do Agrupamento e Seniores da Santa Casa da 

Misericórdia que desta forma puderam testar, nesta 

experiência inédita,o poder da energia solar. 

 

• Apoiámos logisticamente a realização da 2ª Feira de “ 

Cultura e Saberes” organizada pelo Agrupamento de 

Escolas de Gavião. Este certame, cumpriu o objectivo de 

interligar a escola e a comunidade, e é com grande 

satisfação que podemos constatar o êxito da iniciativa 

atendendo à grande adesão verificada. 

 

 

 



DESPORTO 

 

• Organizámos, em parceria com a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo a final distrital de 

Futebol de Veteranos dos Jogos do Norte Alentejano 

que contou este ano com a adesão de sete 

municípios e envolveu cerca de cem participantes. 

 

• Apoiámos a X descida do Tejo em Canoa, iniciativa do 

Centro Social dos Bombeiros que tem afirmado as 

potencialidades do nosso concelho junto de gente 

oriunda dos mais variados pontos do nosso País e  

de Jovens Estrangeiros , estudantes do programa “ 

Erasmus” 

 

• Já iniciámos as caminhadas concelhias que proporcionam 

momentos de sã prática desportiva e salutar convívio aos 

munícipes participantes. Este ano procurámos 

descentralizar os locais e assim iremos ter caminhadas em 

Domingos da Vinha, Cadafaz, Degracia, Moinho do Torrão 

e Comenda. 

 

CULTURA 

 

• Continuamos a apoiar as associações do Município, 

disponibilizando logística às inúmeras Festas de Verão que 

vão acontecendo, um pouco por todo o Município. 

Estimulando desta forma o convívio entre as nossas 

gentes. 

 

• Vamos organizar a XX Feira de Artesanato, Gastronomia, 

Actividades Económicas e Animação Cultural do Município 

de Gavião, evento que se tem afirmado na região. 

Este ano, apesar da redução orçamental, iremos manter a 

qualidade do evento. Expensive Soul e José Cid serão 

cabeças de cartaz nesta Mostra que contará ainda com a 



presença da Banda Juvenil do Município, do Grupo de 

Cantares Terras de Guidintesta, do Grupo de Cantares “ 

Terra Nostra” , da Banda Filarmónica de Valongo e dos DJs 

da Antena 3 Party Zon , The Fox e Guga. 

 

• Apoiámos logisticamente : 

 

- As comemorações do XXII Aniversário da Banda Juvenil 

do Município de Gavião; 

- O XVII Encontro de Coros organizado pelo Orfeão Estrela 

da Planície da Comenda, onde actuaram ainda o Orfeão 

Solo do Troviscal e o Grupo Polifónico do Alto do 

Seixalinho. 

- O encontro de alunos do antigo Seminário de Gavião que 

contou com a presença de mais de 300 pessoas. Foi uma 

romaria de saudade e de reencontro entre várias gerações 

que aqui estudaram. 

 

• Vamos apoiar a edição do livro “ Margem de Sonhos” da 

autoria de João Manuel Rosário de Matos, Natural de S. 

Bartolomeu. 

• Decorre a empreitada do “Núcleo Museológico do Sabão”, 

financiada pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça 

“Tejo Internacional”. 

• Foi lançado procedimento de aquisição do mobiliário e 

equipamento para a Biblioteca Municipal. 

 

ACÇÃO SOCIAL 

 

• Assinamos Protocolos de financiamento com: 

a) Centro Social Belverense, para a construção do Lar 

de Idosos de Belver. 

b) Santa Casa da Misericórdia, para 

ampliação/remodelação da Creche. 

 

 



REDE VIÁRIA 

 

• Está em curso a “Beneficiação da EM 531 desde o 

Entrocamento com a EN 244 até Moinho do Torrão” num 

investimento total de 689.020,61€ (+ IVA). 

• Vai ter início, muito em breve a empreitada de 

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

Calazans (Gavião) e a EN 24 – passando por Amieira 

Cova, cujo investimento total é de 521.869,00€ (+ IVA). 

• Decorre a execução da limpeza de bermas, valetas e 

taludes em todas as estradas municipais, com recurso a 

empresa privada especializada em tais trabalhos. 

 

ÁGUAS 

 

• Temos a informação verbal e pela consulta da plataforma 

de que o Projecto “Remodelação da Rede de 

Abastecimento de Água a Castelo Cernado e Vale da 

Feiteira” foi aprovado no INAlentejo, com um investimento 

global elegível de 897.140,17€ (+ IVA). 

O concurso público respectivo decorre e logo que assinemos 

o contrato de financiamento, adjudicaremos a empreitada. 

 

SANEAMENTO 

                       . A execução da nova ETAR de Torre Cimeira, Torre  

Fundeira foi adjudicada pelas Águas do Norte Alentejano á 

empresa Oliveiras, S.A., e está a contecer. 

 

FLORESTA 

 

• Contratámos prestação de serviços no âmbito do aluguer 

de máquina motoniveladora, com manobrador, incluindo 

combustíveis e lubrificantes, em regime contínuo e por um 

período de 320 horas, para beneficiação e manutenção de 

caminhos florestais que justifiquem em toda a área do 

Município. 



Os trabalhos vão ter início na próxima 2ª feira. 

• Estão em execução a limpeza de prédios pertencentes ao 

Município, com a intervenção da equipa de sapadores 

florestais e máquinas municipais. 

 

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. 

 

AMBIENTE 

 

• No próximo dia 1 de Julho inicia-se a época Balnear na 

Praia Fluvial do Alamal e a semelhança de anos anteriores 

e tal como estava previsto a praia contará com todo o 

sistema de vigilância e controlo, tendo-lhe sido de novo 

atribuída a Bandeira Acessível. 

• Foi aprovada candidatura ao Programa de Cooperação 

Transfronteiriça “Tejo Internacional” do Percurso Pedestre 

Atalaia – PR2 e reabilitação de duas azenhas/moinhos. 

Em breve lançaremos o respectivo concurso para execução 

dos trabalhos. 

 

PROTECÇÃO CIVIL 

 

• Estão a decorrer os trabalhos de limpeza de bermas dos 

caminhos e estradas municipais em todo o Concelho. 

• Os Bombeiros Municipais de Gavião para além das suas 

actividades regulares tiveram as seguintes acções: 

• Formação geral continua; 

• Incêndios urbanos e industriais – 3 elementos; 

• Rectificação de tripulantes de ambulâncias de socorro – 1 

elemento; 



• Rectificação de formador de técnicas de salvamento e 

desencarceramento – 1 elemento; 

• Formação pelo núcleo de mergulho – 3 elementos; 

 

ÉPOCA DE FOGOS FLORESTAIS 

 

• Desde o passado dia 15 de Maio pudemos contar com um 

grupo de ENSINES/GPI estando previsto mais um grupo a 

partir de 1 de Julho, contando assim com 2 grupos; 

• No âmbito da primeira candidatura ao INALENTEJO, a 

nossa corporação de Bombeiros vai receber no dia 30 de 

Junho, próxima 5ª feira, um gerador de produção eléctrica 

de 100KVA e um balão de iluminação. 

 

 

Gavião, 14 de Junho de 2010 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

 

 

 
  

 

 


