
 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO  

• Procedemos, no momento, à substituição da rede de 

protecção do mini-campo de jogos da EBI de Gavião. 

 
• Apoiámos os eventos efectuados pelo Agrupamento de 

Escolas de Gavião nesta quadra de Natal com a oferta da 

exibição de um filme ,com os transportes para os alunos 

dos pólos da Comenda e Vale de Gaviões e ainda  com a 

compra de uma prenda de Natal para todos os alunos. 

 
• Assinámos protocolo no âmbito da Acção Social Escolar 

com o Agrupamento de Escolas de Gavião tendo em vista 

a implementação de medidas de apoio sócio-educativo que 

compreendem a atribuição de benefícios de acordo com o 

despacho nº 18987/2009, que regula as condições de 

aplicação das medidas da Acção Social Escolar. 

 
• À semelhança dos anos anteriores abrimos inscrições para 

atribuição  das Bolsas de Estudo do Município para os 

alunos naturais ou residentes no Município, que 

frequentam o Ensino Superior. De referir que continuamos 

a conceder quatro Bolsas a alunos do Município do Paul , 

Cabo Verde. 

 

DESPORTO 

• Já teve início a Construção do “Recinto de Jogos ao Ar 

Livre”, em Vale de Gaviões, obra financiada pela Câmara 

Municipal de Gavião e que recolhe fundamento no 

Protocolo anteriormente assinado com a Associação 

Cultural e Recreativa de Margem. 



• É inegável que o projecto da Ginástica de Manutenção nas 

Freguesias tem tido um assinalável êxito. Este ano os 

técnicos do Município já desenvolvem esta actividade em 

oito localidades do Concelho (Areia, Arriacha, Domingos da 

Vinha, Gavião, Comenda, Moinho do Torrão e Vale de 

Gaviões). 

 
• Iremos participar na IX Edição dos Jogos do Norte 

Alentejano em várias modalidades como temos feito em 

anos anteriores. 

 
• Apoiámos logística e financeiramente os passeios de BTT e 

de Todo o Terreno organizados  pelo Clube da Comenda ,“ 

Coolmenda”, e pelo Centro de Cultura e Convívio da 

Amieira Cova.  

 
• Apoiámos logisticamente as Associações de Caça do 

Município nas montarias aos javalis organizados no 

território Municipal. 

 

CULTURA 

•  Apoiámos logística e financeiramente: 

- a Associação Juvenil ACAJUG, na organização do ciclo 

de Cinema     “ Os melhores do Ano” ; 

- o Grupo de Cantares Terras de Guinditesta,  na 

organização do Festival de Cantares de Belver; 

- o CCD da Banda Juvenil do Município de Gavião e o 

Orfeão da Comenda – Estrela da Planície, na Organização 

das respectivas Festas de Natal. 

 

INSTITUCIONAL 

• Com enquadramento no Programa Oficial Comemorativo 

do Feriado Municipal, procedemos no passado dia 23 de 

Novembro à atribuição, a título póstumo, da Medalha de 

Mérito Municipal – Grau Ouro, ao falecido Padre José 

Heitor Patrão. 

 



 

REDE VIÁRIA 

• Estão em curso pavimentações da Rua da Fonte, Azinhal e 

1.º de Dezembro, todas em Comenda. 

 
• Decorre intervenção no arruamento de acesso ao 

Complexo Desportivo do Salgueirinho, com aplicação de 

“pavé” nos passeios. 

 

URBANISMO 

• Prosseguem os trabalhos no Loteamento Urbano do 

Calvário, com a instalação dos muretes de entrega a cada 

lote, aplicação de lancil e execução de todas as infra-

estruturas no arruamento de ligação à E.M. 1014 (Amieira-

Cova). 

 
• As intervenções de qualificação urbanística na Freguesia 

de Margem, no Largo Mouzinho da Silveira/Vale de 

Gaviões estão concluídas, já na zona envolvente ao 

Fontanário de S. Bartolomeu apenas faltam as caldeiras 

metálicas das árvores e detalhes na Iluminação Pública. 

 
• Estamos a concretizar a autonomização da rede de rega de 

jardins e espaços verdes em Atalaia. 

 

FLORESTA 

• Tendo terminado a época de fogos florestais, 

congratulamo-nos pela actividade da nossa Corporação de 

Bombeiros e da Equipa de Sapadores Florestais. A 

vigilância e intervenção de ambas traduziram-se num 

reduzido número de ignições e também de área ardida:  

Ignições (incêndios nascentes) =5 

Área ardida = 2 hectares e 300 m2 

 

• Terminada que foi a dita época de fogos florestais, a 

actividade dos sapadores tem-se traduzido no seguinte: 



* À semelhança do ano anterior, continuação da limpeza e 

desobstrução de aquedutos nas estradas e caminhos 

municipais; 

* Prestação de serviços a particulares, que têm solicitado a 

sua intervenção na limpeza de terrenos; 

* Continuação da plantação de medronho no terreno 

municipal, junto ao futuro Museu das Artes do Rio, no 

Alamal. 

 
• Continuação do apoio à constituição da ZIF de 

Gavião/Atalaia. 

 
• ZIF DE BELVER: 

Após a publicação em Diário da República da aprovação 

da referida ZIF, a Direcção da Associação de Produtores 

Florestais da Freguesia de Belver apresentou candidatura 

ao Fundo Florestal Permanente para o funcionamento e na 

sequência da sua aprovação recente adjudicou a 

elaboração de diversas partes do Plano Específico de 

Intervenção Florestal, no valor de 24.000€ + IVA. 

 

AMBIENTE 

 

• Está em fase de conclusão a obra do Centro de Recolha e 

Triagem de Entulhos da Valnor, no Loteamento Industrial 

de Gavião. 

 
• O Agrupamento Vertical de Gavião, em parceria com o 

nosso Município e na sequência da candidatura anterior, 

recebeu o galardão ECO-ESCOLAS. 

 
• O Município apresentou candidatura à ECO XXI. 

 

BOMBEIROS 

• Prossegue-se a Formação Geral de Reciclagem aos 

Bombeiros, nas diversas áreas específicas, como é 

legalmente exigido. 



 
• Ocorreu recentemente mais um Curso de TAT – 

Tripulantes de Ambulância de Transporte. 

 

• Vários Bombeiros frequentaram acções de formação na 

Escola Nacional de Bombeiros visando a sua qualificação 

operacional. 

 

• Candidatura ao QREN – INALENTEJO = 1.620.000€: 

Foram abertas as propostas para fornecimento de 

equipamentos, referente à candidatura apresentada pelas 

Federações de Bombeiros dos Distritos de Portalegre, 

Évora e Santarém, no âmbito de uma parceria entre as três 

federações e 41 corpos de bombeiros. Sendo os 

Bombeiros Municipais de Gavião contemplados com o 

seguinte equipamento: 

- Conjunto de desencarceramento pesado; 

- Balão de iluminação; 

- Compressor portátil para enchimento de aparelhos 

respiratórios; 

- Gerador eléctrico de 100 KVA, incluindo reboque. 

As propostas encontram-se actualmente em Comissão de 

Análise, esperando-se a adjudicação para breve. 

O processo, desde a primeira hora, foi liderado pela 

Federação dos Bombeiros do Distrito de Portalegre, a qual 

obteve a total disponibilidade para apoio técnico da 

Associação de Municípios do Norte Alentejano 

(actualmente Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo). 

 

Gavião, 17 de Dezembro de 2009 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


