
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Reunimos com as Associações promotoras dos Jogos 

Tradicionais no Município, mantivemos 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. 

Este ano vamos organizar, juntamente com a Associação 

de Jogos Tradicionais do Distrito de Portalegre o encontro 

final no nosso Concelho. 

 

• Apoiámos logística e financeiramente o Clube Atlético e 

Recreativo de Atalaia na promoção do seu 2º Passeio TT – 

Rota dos Moinhos. 

 

• Disponibilizámos transporte de apoio à realização de 

diversas Montarias aos Javalis, na área do nosso 

Município. 

 

• Passado um ano da celebração do 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, foi com enorme alegria que pudemos assistir, no 

passado Domingo, ao encontro de Futebol com a equipa 

do Elvas em condições verdadeiramente excepcionais. A 

satisfação de todos, pelo usufruto de um dos melhores 

complexos desportivos distritais era evidente. 

 

 



 

EDUCAÇÃO 

• 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 

20010/2011 deram entrada nos serviços municipais 15 

recandidaturas e 13 novas candidaturas concelhias e 

quatro do concelho irmão do Paul, Cabo Verde. 

 

• Á semelhança dos anos anteriores, renovámos o apoio aos 

nossos alunos, patrocinando integralmente as visitas de 

estudo, de acordo com um plano efectuado pelo 

agrupamento e aprovado em reunião do executivo 

municipal. 

 

• Renovámos o apoio financeiro ao Centro de Recuperação 

Infantil de Ponte de Sôr, para transporte e acolhimento de 

jovens do nosso concelho. 

 

CULTURA 

• Vamos apoiar os diferentes desfiles de Carnaval 

promovidos na nossa comunidade.  

 

• Foi acordado, 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 

logisticamente.    

 

• Depois da abertura, no passado dia 25 de Outubro, do 

novo do Ano Lectivo, a Universidade Sénior do Município 

de Gavião efectuou diversas iniciativas tais como a Festa 

de Natal, o cantar das Janeiras nas  IPSS .No próximo dia 

4 de Março vai ainda promover o Baile de Carnaval. De 

registar a considerável adesão de alunos a este projecto 

que tem contribuído significativamente para a quebra do 

isolamento da nossa população mais envelhecida. 



 

TURISMO  

• A obra “Percurso Pedestre Arribas do Tejo”, financiada pelo 

Programa de Cooperação Transfronteiriça 

Espanha/Portugal FEDER está concluída. 

É uma infra-estrutura situada num fascinante 

enquadramento paisagístico, cujo objectivo é o de aliar a 

prática do desporto à promoção do Município de Gavião. 

A inauguração oficial vai ocorrer em 26 de Março de 2011, 

numa iniciativa conjunta com a Fundação INATEL, estando 

previsto um momento cultural com a presença do “Grupo 

de Cantares Terras de Guidintesta” e uma degustação de 

sabores do nosso concelho, no Alamal. 

 

AMBIENTE 

• Estamos a concluir as ligações para autonomização da 

rede de rega aos espaços verdes de Gavião. 

 

• Está em curso o ordenamento de linha de água, arranjo 

paisagístico do espaço confinante, substituição de acessos 

a habitações, drenagem de águas pluviais, alargamento e 

consolidação da Travessa da Courela, em Amieira Cova. 

 

REDE VIÁRIA 

• Já foram assinados os Contratos Escritos de Adjudicação 

das Empreitadas: 

- 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. 

As obras irão iniciar-se em breve. 

 

• Está em curso o arruamento da Fonte do Chá, em Belver. 



• Iniciámos a demolição do antigo Matadouro Municipal e a 

execução do muro de suporte na Travessa do Carvalhal, no 

Gavião. 

 

URBANISMO 

• Vamos em breve retomar os trabalhos no Loteamento do 

Calvário, nas seguintes áreas: 

- Sinalização rodoviária, 

- Pavimentações, 

- Iluminação Pública, 

- Passeios. 

SANEAMENTO 

• Vamos concretizar o prolongamento da Rede de Drenagem 

das Águas Residuais do Loteamento Industrial da 

Comenda, com ligação a Estação Elevatória. 

 

FLORESTA 

 ZIF de Belver 

 

• Na sequência da aprovação do PEIF – Plano Específico de 

Intervenção Florestal, e após candidatura ao PRODER, 

promovida pela Associação de Produtores Florestais da 

Freguesia de Belver, no passado dia 3 de Fevereiro, em 

Belver, foi assinado pelo Sr. Ministro da Agricultura, o 

Contrato de Financiamento da Acção 2.3.1. – Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, destacando-se a grande 

adesão, por parte dos produtores florestais.  

No referido contrato está incluída a constituição de uma 

Equipa de Sapadores Florestais e o respectivo 

equipamento, aguardando-se legislação que defina os 

requisitos para o início da actividade. 

 

• No âmbito da candidatura já referida, iniciaram-se os 

trabalhos/operações de silvicultura na Rede Primária da 

ZIF. 

 



• Conforme foi referido no Relatório de Dezembro, a ZIF 

apresentou candidatura à Certificação Florestal, 

aguardando-se a sua aprovação. 

 

Equipa de Sapadores Florestais 

 

• Desde Dezembro, o trabalho da Equipa de Sapadores tem-

se baseado praticamente na prestação de serviço ao 

Município, nomeadamente, no desbaste de sobreiros, junto 

à Zona Industrial de Gavião. 

 

PROTEÇÃO CIVIL / BOMBEIROS 

 

• Os Bombeiros Municipais de Gavião, para além das suas actividades 

regulares, tiveram as seguintes acções: 

 

a) Instrução: Matérias Perigosas, Mergulho (na Barragem do Caia, em 

conjunto com outros mergulhadores do Distrito), Ordem Unida, 

Emergência Pré-Hospitalar, Salvamento-Desencarceramento. 

 

b) Em 4 de Fevereiro, iniciou-se nova recruta, com 16 Estagiários, para 

Formação Básica de Bombeiros. 

 

c) Visita de reconhecimento, para graduados, à Central Hidroeléctrica 

de Belver, aguardando-se autorização da EDP para as visitas, 

durante o corrente ano, às Centrais do Fratel e Pracana. 

 

• Formação Especializada: 

 

1. Está a decorrer em Gavião, um curso especializado para Condutores 

Fora de Estrada (todo-o-terreno), ministrado por formadores da Escola 

Nacional de Bombeiros. De acordo com as regras, as turmas apenas 

podem ser compostas por cinco elementos, pertencendo todos os 

formandos ao Corpo de Bombeiros Municipais de Gavião. O curso tem 

a duração de 52 horas. 

 



2. Entre 12 e 20 de Fevereiro, uma Equipa de nossa Corporação de 

Bombeiros frequentou o Curso Especializado para Equipas de Primeira 

Intervenção em Incêndios Florestais, com a duração de 50 horas. 

 

• Em 29 de Janeiro realizou-se, na Ponte de Belver, um Simulacro de 

despiste e queda de viatura com dois passageiros. Estiveram envolvidos 

os Mergulhadores, a Equipa de Salvamento em Grande Ângulo e 

Socorristas. Assinalando-se o grande êxito deste treino. 

• Missões Especiais, com o envolvimento da embarcação e 

mergulhadores da nossa Corporação de Bombeiros: 

- Busca de desaparecido na Barragem do Maranhão; 

- Resgate de indivíduo, próximo da Barragem de Montargil (Ribeira do 

Sôr, em Tramaga). 

 

 

Gavião, 21 de Fevereiro de 2011 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

 

 

 

 

 

 


