
 

 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Após reunião efectuada com as associações promotoras 

dos Jogos Tradicionais no Município, foi definido o nosso 

patrocínio que se situa ao nível das deslocações a torneios 

no distrito, na oferta de troféus e no apoio financeiro á 

organização das várias provas efectuadas no concelho. 

• Foi fixado, em reunião com as Associações do Município , 

o Calendário das  Festas de Verão para o ano de 2010. À 

semelhança dos anos anteriores iremos apoiar 

logísticamente todas as associações. 

• Apoiámos logística e financeiramente o Clube Atlético e 

Recreativo de Atalaia na promoção do seu 1º Passeio TT – 

Rota dos Moinhos. 

• A empreitada do “Recinto de Jogos ao Ar Livre” em Vale 

de Gaviões, financiada pela Câmara Municipal de Gavião, 

sofreu retardamento em consequência do mau tempo, que 

se te feito sentir. 

• Foi celebrado Contrato de Empreitada com a empresa 

Construções Manuel & Lino, Lda, para execução da 2.ª 

Fase do Complexo Desportivo do Salgueirinho/Bancada e 

Balneários, financiada pelo Programa Operacional 

Temático de Valorização do Território, que já teve início 

 

EDUCAÇÃO 

• No passado dia 10 de Janeiro, no Cine-Teatro Francisco 

Ventura, ocorreu a abertura do Ano Lectivo 2010 da 

Universidade Sénior do Município de Gavião, com Teatro 

de Revista. 



De registar a considerável adesão de alunos a este 

projecto, bem como o voluntarismo e qualidade dos 

docentes envolvidos, fazendo-nos constatar que o mesmo 

já se encontra consolidado no Município. 

• Estão encerradas as candidaturas, a Bolsas de Estudo, por 

parte dos jovens naturais e/ou residentes no Concelho, que 

frequentam o Ensino Superior. 

Para o ano lectivo de 2009/2010 deram entrada nos 

serviços municipais 25 candidaturas concelhias e quatro do 

concelho irmão do Paul, Cabo Verde. 

• No âmbito do Protocolo do Plano Nacional de Leitura que 

visa contribuir para a promoção da leitura e em outras 

actividades das escolas, vamos continuar a apoiar as 

iniciativas propostas pelo nosso Agrupamento de Escolas. 

• Á semelhança dos anos anteriores, renovámos o apoio aos 

nossos alunos, patrocinando integralmente as visitas de 

estudo e o desporto escolar, de acordo com um plano 

efectuado pelo agrupamento e aprovado em reunião do 

executivo municipal. 

• Remodelamos no momento o Parque Infantil da Escola 

Básica Integrada com Jardim-de-Infância de Gavião. 

• Aplicamos, nesta altura, estrutura com rede de 

sombreamento na Escola do 1.º CEB. 

 

CULTURA 

 

• Apoiámos logísticamente os diferentes desfiles de 

Carnaval promovidos na nossa comunidade. 

• Apoiámos logísticamente : 

 
- o  Grupo de Teatro concelhio Aventur’arte nas 

deslocações aos concelhos limítrofes; 

-  o Grupo Cotovias da Comenda na promoção do seu 

baile de Carnaval; 

- a paróquia de Gavião na promoção do encontro ‘ Os 

Acólitos e o Sacerdócio’, que foi realizado no Cine-Teatro 



Francisco Ventura e trouxe até nós jovens de toda a 

Diocese de Portalegre e Castelo Branco; 

- o lançamento do livro ‘ A Maçonaria Simplificada’ da 

autoria da gavionense Maria Olinda Pinto e de António 

Pedro Pinto, publicado pela Ramiro Leão , editora que se 

encontra sedeada no nosso concelho. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

• Adjudicámos à Empresa Aquino Construções SA, a obra 

Loteamento Industrial de Castelo Cernado – Comenda, 

pelo valor de 209.228,32€, pelo prazo de execução de 5 

meses a contar da data do auto de consignação. 

 

URBANISMO 

• Prosseguem os trabalhos de assentamento de lancil, 

colocação de tout-venant , rede separativa de águas 

pluviais e implantação de caixas da PT, no Loteamento do 

Calvário, em Gavião; 

• Concluiu-se a aplicação, por administração directa, do 

pavimento dos passeios e área de estacionamento do 

Complexo Desportivo do Salgueirinho. 

 

REDE VIÁRIA 

• A manutenção da rede viária municipal tem sido 

assegurada por brigada móvel, em permanente 

intervenção, em todo o território. 

 

SANEAMENTO/ÁGUAS 

• Foi implantado colector de drenagem de águas pluviais no 

Loteamento Industrial de Gavião. 

 

 

 

JARDINS E ESPAÇOS VERDES 

• Decorre a construção da rede de rega autónoma dos 

jardins públicos na vila de Gavião. 



 

FLORESTA 

• A Equipa de Sapadores Florestais, desde o início do ano, 

procede à limpeza e desobstrução de aquedutos nos 

caminhos e estradas municipais. Efectua também 

prestação de serviço de limpeza de terrenos, solicitada por 

particulares; 

• ZIF de Belver: 

- está concluído o Plano de Intervenção Florestal, que foi 

apreciado e aprovado pela Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, em reunião realizada no 

passado dia 24 de Fevereiro; 

• Na referida reunião da CMDFCI foram aprovados os 

seguintes pareceres: 

� eventual candidatura  a Equipa  de Sapadores 

Florestais para a ZIF de Belver; 

� Percurso Pedestre das Arribas do Tejo; 

� considerando que a legislação em vigor determina a 

obrigatoriedade das Equipas de Sapadores 

realizarem duas semanas de serviço público, por 

ano e, em virtude de a limpeza das Redes Primárias 

ser da responsabilidade da Autoridade Florestal 

Nacional, a CMDFCI deliberou solicitar à AFN que  

essa prestação de serviço seja efectuada no 

Município de Gavião. Apesar de serem apenas duas 

semanas, esta acção tem como objectivo principal 

estimular os aderentes e dirigentes empenhados na 

mobilização de proprietários para a adesão e 

constituição das Zonas de Intervenção Florestal, 

fornecendo-lhes um pequeno exemplo dos 

benefícios da existência de ZIF’s. 

 

AMBIENTE 

• Foi inaugurada no dia 27 de Janeiro, a Estação de 

Transferência, Triagem e Tratamento de Resíduos de 



Construção e Demolição / Ecocentro de Gavião, gerida 

pela VALNOR; 

• Somos parceiros do Agrupamento Vertical de Gavião, no 

projecto ROCK IN RIO ESCOLA SOLAR, que ganhou o 

primeiro prémio a nível nacional, no valor de 15 mil euros 

para implementação do projecto; 

• Formalizámos candidatura ao Galardão Bandeira Azul 

2010; 

• Estamos a preparar a candidatura ao Galardão Praia 

Acessível 2010; 

• Em parceria com o Agrupamento de Escolas de Gavião, 

preparamos as actividades do projecto Eco-Escolas.; 

• Iremos participar na iniciativa “Limpar Portugal”. Trata-se 

de uma campanha cívica, a nível nacional, que consiste na 

promoção da educação ambiental, através de uma 

actividade de limpeza da floresta, a realizar no dia 20 de 

Março. No próximo dia 1 de Março ocorrerá reunião de 

preparação e planeamento da Campanha. 

 

BOMBEIROS 

• Prossegue a Formação Geral de Reciclagem aos 

Bombeiros, nas diversas áreas específicas, acentuando-se 

recentemente na Emergência Pré-Hospitalar; 

• Concluiu-se a formação especializada de mergulho, de 

nível distrital - 1.ª fase, tendo o corpo de Bombeiros 

Municipais de Gavião, participado com três elementos, que 

obtiveram aproveitamento; 

• Concluiu-se o Curso de Formadores de Incêndios Urbanos 

e Industriais. Esta formação especializada, de nível 

nacional, decorreu em São João da Madeira, tendo o 

Corpo de Bombeiros Municipais de Gavião participado com 

um elemento, que obteve aproveitamento. 

• Está a decorrer, no Quartel dos Bombeiros Municipais de 

Gavião, um Curso de Técnicas de 

Salvamento/Desencarceramento para 10 elementos. 



• Durante o próximo mês de Março, 12 bombeiros irão 

frequentar a formação especializada de Curso de 

Salvamento em Grande Ângulo. 

• Iniciou-se no passado dia 15 de Janeiro, Curso de 

Instrução Inicial de Bombeiros, com a duração de um ano e 

com carga horária de 350 horas (recruta com 13 

elementos). 

 

RECURSOS HUMANOS 

• Decorre Procedimento Concursal para Constituição de 

Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo 

Indeterminado com 8 Assistentes Operacionais, na área da 

Acção Educativa para o Agrupamento Vertical de Gavião e 

14 Assistentes Operacionais para a Divisão de Obras e 

Serviços Urbanos. 

 

PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

• Deliberámos, relativamente à PROPOSTA FINAL DO PROT 

Alentejo que a assinatura do Acordo sobre as formas e os 

prazos de adequação dos PMOT ao PROT Alentejo fique 

condicionada à revisão dos pontos que a Câmara 

Municipal de Gavião desde sempre contestou – 

“atravessamento da Freguesia de Belver pela Linha de  

Muito Alta Tensão (400 kv)” e “edificabilidade em s olo 

rural”  

 

 

 

Gavião, 25 de Fevereiro de 2010  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


