
 

 
 

 

 

 

DESPORTO 

• Organizámos, em parceria com a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo o passeio BTT  Distrital dos 

Jogos do Norte Alentejano, em Belver. Esta iniciativa 

reuniu, nesta localidade do nosso concelho, mais de uma 

centena de participantes oriundos das várias localidades do 

distrito. 

• Mais uma vez este ano, as caminhadas concelhias são um 

evento desportivo de enorme êxito. São momentos de sã 

prática desportiva e salutar convívio . Este ano mais uma 

vez procurámos descentralizar e vamos organizar 

caminhadas na Amieira Cova, Torre Fundeira, Gavião, 

Atalaia e Comenda. 

EDUCAÇÃO 

 

• Á semelhança dos anos anteriores, vamos proporcionar às 

nossas crianças um mês de Férias Desportivas totalmente 

organizadas pelos técnicos do Município. 

Este ano os nossos jovens irão ter também atividades na 

Biblioteca Municipal. 

• Apoiámos logística / financeiramente a Festa promovida 

pela Associação de Pais e Encarregados de Educação, 

organização que contou com uma grande adesão dos pais 

e da população do concelho e proporcionou aos mais 

jovens bons momentos de convívio. 

CULTURA 

• Foram retomados os trabalhos de recuperação dos 

“Antigos Teares do Bairro Tropa”, em Belver, após Cessão 

da Posição Contratual assinada entre a Câmara Municipal 

de Gavião, a ALBOPIGES e a DUAFAR. 



Salvar o edifício, musealizar a antiga fábrica, disponibilizá-

la para a produção ou formação, são os objetivos que 

queremos atingir. 

Esta intervenção em património municipal está a ser 

financiada pelo PRODER. 

• Aconteceu em Gavião, a fase distrital do Concurso do 

Plano Nacional de Leitura. 

A nossa Biblioteca assume-se na vanguarda da 

dinamização da leitura e da 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. 

• Apoiámos logisticamente : 

- As comemorações do XXIV Aniversário da Banda Juvenil 

do Município de Gavião; 

- A gala de encerramento do ano letivo da Universidade 

Sénior de Gavião. 

- a festa comemorativa do S.João promovida pela  

Associação de Caça e Pesca da Freguesia de Gavião. 

•  Vamos apoiar logisticamente : 

- o XIX Encontro de Coros organizado pelo Orfeão Estrela 

da Planície da Comenda; 

- a festa comemorativa do S.Pedro promovida Associação 

Juvenil (H)AJA Gavião. 

 

REDE VIÁRIA 

• Decorre, em todas as estradas municipais, limpeza de 

bermas, valetas e taludes, envolvendo máquinas, 

trabalhadores municipais e sapadores florestais. 

• Vão ocorrer pavimentações em arruamentos de diversas 

localidades do nosso concelho, com recurso à contratação 

de empresa privada. 

• Ocorreu no passado dia 21 de maio, a publicação em 

Diário da República do “Lançamento do Concurso EN244, 



KM 54+077, Ponte Metálica de Belver, Reabilitação e 

Reforço da Obra de Arte”, cuja entidade adjudicante é a 

EP-Estradas de Portugal S.A. 

 

TRANSPORTES 

• Procurando solucionar a inexistência de transportes 

públicos entre Gavião e Portalegre, e melhorando a rede 

de transportes existente, iremos formalizar protocolos com 

as transportadoras Rodoviária do Alentejo e Rodoviária do 

Tejo. Trata-se de uma rentabilização de recursos 

existentes, que obrigará a algum investimento e se 

traduzirá numa melhoria de transportes no interior do 

concelho, para o concelho e para fora do concelho. 

 

FLORESTA 

• Está em curso intervenção , coordenada pelo Gabinete 

Técnico Florestal, com recurso a motoniveladora (400 

horas), melhorando a rede de caminhos vicinais em todo o 

concelho. 

 

ZIF DE BELVER 

• Continuam os trabalhos de Prevenção e Defesa da 

Floresta, cujo promotor é a Associação de Produtores 

Florestais da Freguesia de Belver, em terrenos aderentes à 

ZIF. 

Os trabalhos efetuados são uma referência para o nosso 

distrito, estando previsto, a curto prazo, uma visita ao local 

por parte de diversos agentes de Proteção Civil. 

 

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 de 1 de julho. 

 

 



DECIF 2013/BOMBEIROS 

• Dos três grupos de ECIN’s (GPI’s) previstos, dois já 

iniciaram a atividade em permanência de 24 horas/dia. 

Tendo o primeiro grupo iniciado em 15 de maio, o segundo 

em 1 de junho e o terceiro iniciará em 1 de julho. 

 

Formação 

• Para além das atividades regulares, foi concluída 

recentemente a formação de Organização Inicial em Teatro 

de Operações. 

 

SANEAMENTO 

• Já iniciámos a construção da nova ETAR do Vale da Vinha. 

• Estamos a promover estudos técnicos de viabilidade para a 

ampliação da cobertura da rede de águas residuais de 

Torre Fundeira e Torre Cimeira. 

 

ÁGUAS 

• A empreitada de “Remodelação da Rede de Abastecimento 

de Água a Castelo Cernado e Vale da Feiteira” vai ficar 

concluída no próximo mês de julho. 

Já retomámos os trabalhos de pavimentação dos 

arruamentos com betuminoso. 

Vamos também melhorar o pavimento, com o levantamento 

e reposição da calçada, e fazer muitos metros de valetas 

para drenagem das águas pluviais. 

 

URBANISMO 

• A empreitada “Regeneração Urbana da Zona 

Compreendida entre a Rotunda da Residencial até ao 

Cruzamento da Rua Dr. Eusébio Leão com a Rua Dr. Dias 

Calazans” prossegue em grande ritmo e com a desejável 

qualidade. 

TURISMO 



• Estamos a instalar o Observatório de Avifauna, nos 

Outeiros, em espaço de natureza e paisagem fantástico. 

Vais ser uma realidade admirável! 

É um projeto aprovado e financiado pelo PRODER. 

• Iniciámos o procedimento de Ajuste Direto de Execução do 

Percurso Pedestre da Ribeira das Barrocas e Alferreira”. 

 

 

Gavião, 21de junho de 2013 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


