
 

 

 

 

  

 

EDUCAÇÃO 

• Apoiámos logística / financeiramente: 

- a Festa promovida pela Associação de Pais e 

Encarregados de Educação, organização que 

proporcionou, bons  momentos de convívio e que contou 

com uma grande adesão dos pais e da população do 

concelho. 

- a Feira de “ Cultura e Saberes” organizada pelo 

Agrupamento de Escolas de Gavião. Este certame, que 

este ano foi organizado no jardim do cruzeiro, cumpriu o 

objetivo de interligar a escola e a comunidade, e é com 

grande satisfação que podemos constatar o êxito da 

iniciativa. 

• Mais uma vez este ano vamos proporcionar às nossas 

crianças um mês de Férias Desportivas totalmente 

organizadas pelos técnicos do Município. 

 

JUVENTUDE 

• Na sequência da aprovação do regulamento de Ocupação 

Temporária de Jovens pela Câmara Municipal e pela 

Assembleia Municipal, vamos operacionalizá-lo, recolhendo 

a prestação profissional e atribuindo bolsa aos nossos 

jovens. 

 

DESPORTO 

• Organizámos, em parceria com a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo a caminhada sénior Distrital 

dos Jogos do Norte Alentejano, em Vale de Gaviões. Esta 

iniciativa reuniu, nesta localidade do nosso concelho, mais 



de uma centena de participantes oriundos das várias 

localidades do distrito. 

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

Centro Social dos Bombeiros que se tem destacado pela 

qualidade e pela promoção das potencialidades do nosso 

concelho   

• Mais uma vez este ano, as caminhadas concelhias são 

uma realidade. Estes eventos proporcionam momentos de 

sã prática desportiva e salutar convívio aos munícipes 

participantes. 

 

CULTURA 

• Já se iniciaram os trabalhos de recuperação dos "antigos 

teares do Bairro Tropa", em Belver comparticipados pelo 

PRODER. 

Salvar o edifício, musealizar a ancestral fábrica, 

simultaneamente disponibilizá-la para a formação e 

produção são os objetivos que perseguimos. 

• 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. 

• Organizámos a X Feira Medieval de Belver, evento de 

referência da nossa região. 

Este ano, apesar da redução orçamental, mantivemos a 

qualidade do evento. O exotérico marcou presença, bem 

como uma série de espetáculos de rua de excelente 

qualidade. Este ano, apesar das dificuldades de trânsito  

que sempre ocorrem neste evento em consequência da 

enorme afluência de gente, tudo correu dentro da 

normalidade.  

• Apoiámos logisticamente : 

- As comemorações do XXIII Aniversário da Banda Juvenil 

do Município de Gavião; 



- O XVIII Encontro de Coros organizado pelo Orfeão Estrela 

da Planície da Comenda. 

- O encontro de grupos culturais do concelho promovido 

pela nova Associação Juvenil (H)AJA Gavião. 

 

ÁGUAS 

• Avança em grande ritmo a empreitada de “ Remodelação 

da Rede de Abastecimento de Água a Castelo Cernado e 

Vale da Feiteira”. 

REDE VIÁRIA 

• Estamos a promover a limpeza de bermas taludes e valetas 

em todas as Entradas Municipais do concelho. 

• Prosseguem os trabalhos de beneficiação da Estrada 

Municipal 530 no troço entre Atalaia e a Estrada Nacional 

118. 

• Anteriormente concretizámos a pavimentação de vários 

arruamentos na Vila de Gavião. 

 

TURISMO 

• Instalámos na Quinta do Alamal área de merendas, com 

mesas e bancos, lava-loiças e grelhadores, ampliando a 

oferta de serviços para quem passa ou permanece naquele 

fantástico espaço natural do nosso concelho. 

 

AMBIENTE 

• No passado dia 21 de junho, foi hasteada a Bandeira Azul 

e a Bandeira Praia Acessível, na Praia Fluvial do Alamal. A 

cerimónia ocorreu na presença de representantes do 

Ministério do Ambiente, ABAE- Associação Bandeira Azul 

da Europa e do Município de Gavião. 

 

 

 

 

 



ZIF DE BELVER 

• Estão em curso, e já com bastante visibilidade e impacto, 

os trabalhos de Prevenção e Defesa da Floresta, cujo 

promotor é a Associação de Produtores Florestais da 

Freguesia de Belver, em terrenos de aderentes à ZIF. 

Nesta primeira fase tratam-se de trabalhos de desmatação. 

 

SAPADORES FLORESTAIS 

• O trabalho da Equipa de Sapadores Florestais continua, 

essencialmente na Prestação de Serviços de Operações de 

Silvicultura a particulares e ao Município de Gavião, 

iniciando a vigilância a partir do dia 1 de julho. 

 

DECIF 2012/BOMBEIROS 

• O Plano Operacional Municipal para 2012 foi aprovado em 

reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

realizada no passado dia 24 de maio. 

• Dos três grupos de ECIN’s (GPI’s) previstos para a 

Corporação de Bombeiros, dois já se encontram em 

permanência 24 horas/dia. Tendo iniciado o primeiro grupo 

em 15 de maio e o segundo em 1 de junho. O terceiro 

grupo inicia atividade no próximo dia 1 de julho. 

 

Formação 

• Para além das atividades regulares, os Bombeiros 

Municipais de Gavião, entre maio e junho, tiveram as 

seguintes ações de formação: 

- Combate a Incêndios Florestais, 

- Organização Inicial em Teatro de Operações. 

 

 

Gavião, 25 de Junho de 2012 

 

O Presidente da Câmara 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


