NOVA EQUIPA DE
LIMPEZA URBANA
EM FERREIRA
Iniciou funções, em meados do mês de maio, uma nova
equipa de limpeza urbana, por administração direta da
câmara municipal de Ferreira do Alentejo.
Foram contratadas 10 pessoas e adquiridos os
equipamentos necessários com o objetivo de melhorar a
higiene e limpeza dos espaços públicos.

UNIDADE ESPECIAL
DE PROTEÇÃO E
SOCORRO EM
FIGUEIRA DOS
CAVALEIROS
O posto da GNR de Figueira dos Cavaleiros acolhe a Unidade
Especial de Proteção e Socorro da Guarda Nacional
Republicana.
Trata-se de uma companhia de Intervenção
helitransportada de combate a incêndios florestais que está
a operar no Centro de Meios Aéreos de Grândola. A equipa
com 20 elementos vai atuar no combate a incêndios e na
prevenção e fiscalização.
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ENTRADA LESTE DE
SANTA MARGARIDA
DO SADO
Está em curso a obra de requalificação da entrada da
aldeia de Santa Margarida do Sado. Com esta
intervenção pretende-se melhorar a circulação pedonal,
bem como, a drenagem de águas pluviais e embelezar a
entrada da Aldeia.
Os trabalhos preveem a criação de novos canteiros e
espaços pedonais. A intervenção inclui a reabilitação do
fontanário datado de 1964.
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COVID-19
CORONAVÍRUS
Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo
Praça Comendador Infante Passanha, 5
7900-591 Ferreira do Alentejo

SEJA RESPONSÁVEL!
FAÇA A SUA PARTE.

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DAS AUTORIDADES.

PROTEJA-SE E PROTEJA OS OUTROS!

PISCINA DE AR LIVRE ABRE NO
DIA 1 DE JULHO
CÂMARA OFERECE
AUTOTANQUE
AOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS

As Piscinas Municipais de ar livre de Ferreira do Alentejo
vão abrir ao público no próximo dia 1 de julho, com todas as
medidas necessárias de prevenção à covid-19 e em
conformidade com todas as normas da Direção Geral de
Saúde. A obrigatoriedade de distanciamento social,
utilização de máscara no percurso de entrada e saída das
instalações, no acesso às instalações sanitárias e ao bar
de apoio são algumas das normas a ter em conta por
quem frequenta este espaço lúdico.

Recordamos que durante o período em que esteve
encerrado, o espaço da piscina municipal foi alvo de
diversas obras de requalificação e melhoramento,
nomeadamente, melhoramentos do tanque, no pavimento
e zonas ajardinadas.
O espaço da esplanada do bar de apoio e casas de banho
foi também renovado anteriormente.
Pretende-se, assim, criar melhores condições para quem
frequenta a piscina Municipal de Ferreira do Alentejo.

A Câmara Municipal ofereceu um novo autotanque aos
Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo.
A viatura de apoio logístico especial tem capacidade para
transportar cerca de 16 mil litros de água e custou 63 mil
euros.
Trata-se de mais um importante apoio à atividade da
corporação dos Bombeiros Voluntários do nosso
Concelho.
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SINGA BAIRRO
AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO
EM FERREIRA DO ALENTEJO

Beja

Para tentar responder às necessidades de habitação no
concelho, a Câmara Municipal vai avançar com a ampliação
do loteamento Singa Bairro. O processo esteve em
discussão pública e, em breve, deverão arrancar as obras
de construção de infraestruturas para que seja possível
disponibilizar mais 8 lotes para a construção habitacional
um com 360m2 dois com 345m2 e cinco com 160m2. Está
também a ser trabalhada a ampliação do Bairro da Colina
para a construção de habitação a custos controlados.

SINGA
BAIRRO
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REQUALIFICAÇÃO E
REMODELAÇÃO
DAS ESCOLAS DO
CONCELHO
Ao longo dos últimos meses foram realizadas diversas
intervenções e iniciados os projetos para obras de
remodelação e requalificação de vários
estabelecimentos escolares do concelho. É o caso de
Canhestros e Odivelas, cujas obras de remodelação
deverão avançar em breve. Em Canhestros vão ser
investidos 669.128€ e em Odivelas 641.664€,
requalificando estas escolas. Na escola EB 2,3 /
Secundária vai fazer-se a substituição das coberturas
com eliminação do amianto, num investimento de
367.512€.
Criar melhores condições para alunos, professores e
auxiliares é o objetivo da autarquia com este conjunto de
intervenções.

Rua Natália Correia

LIMPEZA DE
BERMAS E
VALETAS
Estão a decorrer os trabalhos de limpeza, corte e ceifa de
ervas nas zonas envolventes às Estações de Tratamento
de Águas Residuais e Captações de Água.
Simultaneamente decorre também a limpeza de bermas e
valetas de todas as estradas e caminhos municipais do
concelho de Ferreira do Alentejo, num total de cerca de
200 quilómetros.

PARQUE SÉNIOR
EM PEROGUARDA
Está concluída a obra e já entrou em funcionamento o
Parque Sénior de Peroguarda.
A infraestrutura foi devidamente dotada de um conjunto
de equipamentos específicos para manutenção física e
atividade desportiva.
No espaço foram ainda plantadas 12 novas árvores.
Com esta obra foi criado um espaço de atividade física e
lazer para a população de Peroguarda.
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REQUALIFICAÇÃO DA
A rua Infante D. Henrique, em
Ferreira do Alentejo, vai sofrer uma
intervenção ao nível da
requalificação urbanística.
A obra, já projetada, inclui a
colocação de novos pavimentos,
mobiliário urbano e a criação e
passeios que garantam a segurança
das pessoas. Integrado neste projeto,
prevê-se ainda a remodelação e
ampliação da entrada da Escola EB
2,3 e secundária José Gomes
Ferreira.

RUA INFANTE D. HENRIQUE

ESCOLA BÁSICA 2,3/s
JOSÉ GOMES FERREIRA

ODIVELAS
RUA 25 DE ABRIL
Está concluída a obra de requalificação do talude da Rua 25 de abril, em Odivelas em
frente aos Campos de Jogos. Os trabalhos permitiram criar caminhos pedonais com
zonas de descanso, colocação de pergolas de ensombramento e contemplação da
paisagem, com a colocação de mobiliário urbano, sendo que, no local foram ainda
plantadas 12 árvores de grande porte e vários arbustos, e colocada uma moderna
ilumunação solar inteligente. Esta requalificação tem como objetivo dinamizar esta zona
da aldeia de Odivelas.

INTERVENÇÕES EM
ALFUNDÃO
A Junta de freguesia procedeu à instalação de um novo
abrigo de passageiros, moderno e com imagens de
Alfundão.
No cemitério foram realizadas obras de ampliação do
espaço para sepulturas. A intervenção permitiu a
construção de novas campas.

PINTURA DO
RESERVATÓRIO DE
GASPARÕES
Estão concluídos os trabalhos
de pintura do reservatório de
água de Gasparões.
Depois da construção da
conduta de ligação do novo
furo ao reservatório e de
diversos trabalhos de
beneficiação do seu interior foi
agora concluída a pintura do
mesmo.
As intervenções que têm vindo
a ser realizadas permitem
reforçar a qualidade e
quantidade de água do sistema
de abastecimento público em
Gasparões.
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