
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Apoiámos logística e financeiramente o Clube Recreativo e 

Desportivo da Ferraria na organização do 25ª Raid TT.  

Como nos anos anteriores, esta prova de âmbito nacional 

revelou-se, mais uma vez, como sendo um importante 

marco de promoção do nosso concelho. Nos dias 6 e 7 de 

Abril o nosso Concelho foi o destino de gente oriunda de 

todo o país que dinamizou o nosso comércio local. 

• Patrocinamos, nos dias 27 e 28 de Abril, o X Torneio da 

Liberdade em Futsal. Esta iniciativa, organizada pelo 

Centro Social dos Bombeiros Municipais, é considerada 

atualmente como um dos melhores eventos do género na 

região. 

• Organizámos, em parceria com a Comunidade 

Intermunicipal do Alto Alentejo o 1º Passeio TT … 

• Vamos organizar, também no âmbito dos Jogos do Norte 

Alentejano, a fase distrital da Caminhada Sénior no 

próximo dia 12 de Maio. 

 

EDUCAÇÃO 

• Foram analisadas, pela comissão nomeada para o efeito 

vinte sete candidaturas a Bolsas de Estudo a alunos do 

Ensino Superior. Vinte e uma foram aprovadas, num valor 

total de 18.900 Euros. 

À semelhança de anos anteriores, e de acordo com o 

protocolo com o Município do Paul – Cabo Verde, estão 

incluídas nesta atribuição, quatro bolsas de alunos deste 

país irmão. 



• Vamos apoiar a iniciativa organizada pelo nosso do 

Agrupamento de Escolas “ Feira de Culturas e  Saberes” .  

 

JUVENTUDE 

• Vamos aprovar o Regulamento de Ocupação Municipal 

Temporária de Jovens que pretende ocupar, os que 

procuram o primeiro emprego, no desenvolvimento de 

atividades culturais, educativas, desportivas e sociais, 

contra atribuição de bolsa mensal de montante a definir por 

deliberação do Executivo Municipal. 

CULTURA 

• A obra de adaptação da Escola Primária de Belver a 

Núcleo Museológico do Sabão, financiada pelo POCT/Tejo 

Internacional, está praticamente concluída. 

Trabalhamos neste momento ao nível dos conteúdos 

(gráficos, maquete, filme e multimédia). 

• Vamos adquirir cem (100) exemplares do Livro Póstumo “A 

Igreja do Senhor do Bonfim “da autoria do nosso saudoso 

conterrâneo e amigo Padre José Heitor Dias Patrão e 

editado pelo Instituto Politécnico de Portalegre. 

• Patrocinámos logisticamente a exposição “ Gente de 

Atalaia” da autoria do nosso conterrâneo Mário Matos 

Rosa. De salientar que foi tal o êxito e o interesse que 

constituiu esta exposição, que brevemente a iremos ter na 

nossa Biblioteca Municipal. 

• Celebrámos os 38 anos da revolução de Abril, como 

habitualmente através de um diversificado programa, mas 

este ano de uma forma singular. 

Desde logo, o içar da Bandeira, a Guarda de Honra pelos 

Bombeiros Municipais e pela Banda Juvenil iniciaram o dia 

frente aquela que nasceu nesta data e encetou as suas 

funções como Casa da Cultura do Município – a Biblioteca 

Municipal. Depois das cerimónias de Inauguração 

pudemos assistir a vários momentos únicos e de 

excelência que nos foram proporcionados pelos alunos do 

Agrupamento de Escolas de Gavião (momentos musicais, 



e de poesia), pelos alunos da Universidade Sénior de 

Gavião (momentos de poesia) Ainda durante a manhã e 

depois da visita guiada pudemos todos assistir no Auditório 

da nossa Biblioteca, a um dos melhores momentos 

culturais de que há registo no nosso Município, com a 

atuação de um grupo de fadistas de superior qualidade. Foi 

desta forma que nos quisemos juntar á Homenagem 

Nacional da eleição do Fado como Património Mundial. 

 

ÁGUAS 

• A obra “Remodelação da Rede de Abastecimento de Água 

a Castelo Cernado e Vale da Feiteira”, adjudicada à 

empresa DUAFAR e financiada pelo POVT decorre 

conforme cronograma físico e financeiro anteriormente 

aprovado. 

 

REDE VIÁRIA 

• Decorrem os trabalhos, por administração direta, da 

beneficiação da Estrada Municipal 539, no troço entre a 

Estrada Nacional 118 e Atalaia, passando por Degracias, 

corte de curvas, drenagem de águas pluviais e aquedutos, 

alargamento pontual de faixa de rodagem e novo 

pavimento vão acontecer. 

• A “Reabilitação e Reforço Estrutural da Obra de Arte – 

Ponte Metálica de Belver, na EN 244” de acordo com 

informação da Secretaria de Estado das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações e Estradas de Portugal, foi 

adjudicada à Empresa BRITALAR, SA, pelo valor de 

€1.650.000,00 e com um prazo de execução de 300 dias. 

 

SAPADORES FLORESTAIS 

• O trabalho da Equipa de Sapadores Florestais continua, 

essencialmente, na prestação de serviços de Operações de 

Silvicultura a particulares e ao Município. 

 

 



PROTECÇÃO CIVIL/BOMBEIROS 

• Os Bombeiros Municipais de Gavião, para além das 

atividades regulares, entre fevereiro e abril, tiveram as 

seguintes ações: 

- Formação Geral Continua; 

- Conclusão do Curso para cinco mergulhadores; 

- Por solicitação do Centro Social de Margem, deram 

formação em emergência Pré-Hospitalar, aos funcionários 

daquela instituição. 

 

DECIF 2012 

• O Plano Operacional Municipal para o ano 2012 encontra-

se em fase de conclusão e será apresentado à Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta, muito em breve. 

• Face aos constrangimentos provocados pelo encerramento 

da Ponte de Belver há necessidade de alterações na 

habitual prestação de socorro às populações. Foram 

sensibilizadas as entidades competentes e entre o dia 1 de 

junho e 30 de setembro, será colocado em regime de 

permanência um grupo de ENCIN’s (GPI’s). 

Assim para o concelho de Gavião, este ano estão previstos 

3 grupos, nas seguintes fases: 

 

1. Fase Bravo: 

- Entre 15 e 30 de maio – 1 grupo de ENCIN’s – 5 

bombeiros, 

- Entre 1 e 30 de junho – 2 grupos de ENCIN’s – 10 

bombeiros, 

2. Fase Charlie: 

– Entre 1 de julho e 30 de setembro – 3 grupos  de 

ENCIN’s – 15 bombeiros, 

3. Fase Delta: 

- Entre 1  15 de outubro – 1 grupo de ENCIN’s (5 

bombeiros). 

 



Contaremos ainda com o grupo de Sapadores Florestais, 

durante toda a época (5 homens) 

 

 

Gavião, 27 de abril de 2012 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 


