
 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO  

 
• Apoiámos os eventos efectuados pelo Agrupamento de 

Escolas de Gavião nesta quadra de Natal com a oferta de 

um espectáculo de magia e palhaços e com os transportes 

para os alunos dos pólos da Comenda e Vale de Gaviões . 

 
• À semelhança dos anos anteriores 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. 

 
• Abrimos inscrições para atribuição das Bolsas de Estudo 

do Município para os alunos naturais ou residentes no 

Município, que frequentam o Ensino Superior de acordo 

com o novo regulamento publicado no DR 2ª Série de 25 

de Novembro. De referir que continuamos a conceder 

quatro Bolsas a alunos do Município do Paul , Cabo Verde. 

 

TURISMO 

 

• O Percurso Pedestre PR1 “Arribas do Tejo”, apresenta 

elevada taxa de execução física, sendo possível vislumbrar 

desde já as potencialidades, de promoção da nossa 

paisagem e do nosso património, que evidencia.  

 

 

 



DESPORTO 

• A 2.ª Fase da intervenção no Parque Desportivo do 

Salgueirinho, evolui conforme programação física e 

financeira, disponibilizando excelentes condições para os 

espectadores (bancada coberta) e para os atletas 

(balneários). 

 

• À semelhança dos anos transactos continuamos a 

desenvolver o projecto da Ginástica de Manutenção nas 

Freguesias. 

 
• Iremos participar na X 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   

 
• No enquadramento da parceria com a Associação de 

Amigos de Castelo de Vide e a Junta de Freguesia de 

Margem, vislumbrando evidenciar o carácter e o mérito da 

intervenção cívica de Mouzinho da Silveira , organizámos 

a exposição Mousinho da Silveira” – Pensar Portugal na 

sede da Junta de Freguesia de Margem. 

 

•  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. 

 

REDE VIÁRIA 

• As candidaturas ao INAlentejo das obras: 

- Beneficiação da EM 531, desde o Entroncamento com 

a EN 244, até Moinho do Torrão, 

- Beneficiação do CM 1014, no troço situado entre a Rua 

Dr. Dias Calazans (Gavião) e a EN 244, passando por 

Amieira Cova, 

Foram aprovadas recentemente. 

As respectivas Empreitadas já foram adjudicadas e as 

obras irão acontecer no próximo ano 2011. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

• A empreitada “Loteamento Industrial de Castelo Cernado – 

Comenda” é previsível que esteja fisicamente concluída em 

Fevereiro 2011. 

 

AMBIENTE 

• Encontra-se em curso a execução dos trabalhos de 

substituição de manilhas de 40 cm por 80 cm, bem como a 

consolidação de muros na linha de água junto a Amieira 

Cova e na zona próxima da ribeira. 

Aproveita-se para ordenar espaço e colocar guardas de 

protecção para a circulação de pessoas. 

 

• Procedeu-se à instalação de ilha ecológica/ecoponto 

subterrâneos no Largo 5 de Outubro, em Belver. 

 

 

 

 



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, traduziu-se num 

reduzido número de ignições e também de área ardida. 

Ignições (incêndios nascentes) – 11 

Área ardida – 1,9 hectares 

 

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

actividade dos Sapadores tem-se traduzido no seguinte: 

- Limpeza e desobstrução de aquedutos nas 

estradas e caminhos municipais, 

- Prestação de serviços a particulares, 

- Participação no serviço público obrigatório, que no 

presente ano foi efectuado na área do Município 

de Gavião. 

Esta prestação ocorreu no mês de Novembro e incidiu na 

limpeza da rede primária entre a A23 e o Rio Tejo, tendo a 

execução incidido em terrenos de aderentes à ZIF de 

Belver. 

Participaram nos trabalhos doze equipas de Sapadores 

Florestais do Distrito de Portalegre, tendo a coordenação 

sido feita por técnicos da Autoridade Florestal Nacional, 

com a colaboração do técnico do Gabinete Técnico 

Florestal do Município de Gavião e da técnica da 

Associação de Produtores Florestais da Freguesia de 

Belver. 

 

ZIF de BELVER 

• Em Outubro foi aprovado o PEIF – Plano Específico de 

Intervenção Florestal. 

 

• Aguarda-se a aprovação da candidatura à Certificação 

Florestal da ZIF. 

 



• Foi aprovada a candidatura ao PRODER, no âmbito da 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, no valor de 

460.848,82€. 

 

PROTECÇÃO CIVIL 

• Além da actividade regular, no dia-a-dia e 

independentemente da época de fogos florestais, a 

formação tem sido e continuará a ser uma aposta da 

Corporação de Bombeiros.  

No presente ano, os nossos Bombeiros do Quadro Activo 

concluíram 762 horas de formação nas diversas áreas  

definidas nas suas atribuições. Não estando aqui incluídas 

rectificações nem a formação de estagiários. 

• No passado dia 12 de Dezembro comemoraram-se os 63 

anos de existência da nossa Corporação de Bombeiros. 

Para além de outras actividades, o Programa teve como 

ponto alto a cerimónia de juramento de 6 estagiários que 

concluíram o Curso Básico de Bombeiros, com a duração 

de um ano. 

Após esta Formação poderemos contar com 6 novos 

Bombeiros no Quadro Activo. 

 

 

Gavião, 17 de Dezembro de 2010 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 
(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus 

 

 

 

 


