
 

 
 

 

 

 

DESPORTO 

• Mantivemos o patrocínio às Associações de Jogos 

Tradicionais do nosso concelho, que se situa ao nível das 

deslocações a torneios no distrito, na oferta de troféus e no 

apoio financeiro á organização das várias provas efetuadas 

no Município.  

• Disponibilizámos transporte de apoio à realização das 

diversas manifestações venatórias ocorridas no concelho 

(Montarias e Ganchos aos Javalis, batidas às raposas 

etc..). 

• Vamos apoiar logisticamente a 2ª Maratona Fonte dos 

Garfos em BTT organizada pelo departamento de BTT DO 

Clube Gavionense.  

 

EDUCAÇÃO 

• Terminou o período de candidaturas, a Bolsas de Estudo, 

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

que frequentam o Ensino Superior para o ano letivo de 

20012/2013. Deram entrada nos serviços municipais 13 

recandidaturas e 5 novas candidaturas concelhias. 

Materializando o acordo de geminação com o Município 

irmão do Paul, Cabo Verde, iremos ainda atribuir quatro 

Bolsas a alunos deste país. 

• À semelhança dos anos transatos renovámos o apoio aos 

nossos alunos, patrocinando integralmente as visitas de 

estudo, de acordo com a planificação efetuada pelo 

Agrupamento de Escolas de Gavião. 

 

 

 



CULTURA 

• Informa-se que a empreitada de recuperação do “Núcleo 

Museológico de Tecelagem e Mantas de Belver”, 

comparticipada pelo PRODER, está parada em 

consequência da empresa adjudicatária ter requerido, ao 

Ministério da Justiça, um Plano Especial de Revitalização. 

Estamos a tentar encontrar uma solução para a evolução 

do processo. 

• Apoiámos logisticamente o desfile de Carnaval promovido 

na nossa comunidade pelo Agrupamento de Escolas de 

Gavião.  

• Foi acordado, em reunião com as Associações do 

Município, o Calendário das Festas de Verão para o ano 

de 2013. À semelhança dos anos anteriores iremos apoiar 

logisticamente as respetivas associações promotoras.    

AÇÃO SOCIAL 

•  O Programa de Ocupação Municipal Temporária de 

Jovens enquadra, nesta data, nove (9) pessoas, em 

serviços municipais ou de parceiros institucionais. 

No próximo dia 1 de março irão iniciar este programa mais 

11 jovens.  

• Nesta data, estão inseridas em programas do IEFP 27 

pessoas. No programa CEI (Contrato de Emprego 

Inserção), para a integração de pessoas a auferir subsídio 

de desemprego estão inseridas 21 pessoas. No Programa 

CEI+ (Contrato de Emprego Inserção +), para pessoas 

carenciadas, que estejam a auferir Rendimento Social de 

Inserção estão inseridas 6 pessoas. 

     Iremos formalizar novas candidaturas a estes programas e 

ainda ao Programa CEI Património (para pessoas 

desempregadas, inscritas no Centro de Emprego há pelo 

menos 4 meses) e Impulso Jovem, estágio profissional 

destinado a jovens, dos 18 aos 25 anos, com a 

possibilidade de serem integrados por um período de 1 

ano. 

 



ÁGUAS 

• Avançam, conforme programado, os trabalhos de 

“Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a 

Castelo Cernado e Vale da Feiteira”. 

 

SANEAMENTO 

• Está em curso a execução de conduta elevatória para 

transporte das águas residuais de Vale da Feiteira para a 

ETAR de Castelo Cernado. 

• Estamos a ultimar procedimentos inerentes à construção 

da nova ETAR de Vale da Vinha, cujo início se prevê para 

o próximo mês de março. 

 

 

PROTEÇÃO CIVIL  

• No passado dia 19 de janeiro, o nosso concelho também 

foi fustigado pela inesperada e violenta intempérie que 

assolou todo o País. 

Os meios de Proteção Civil foram mobilizados para as 39 

ocorrências na área do Município (Bombeiros, Sapadores 

Florestais e Trabalhadores Municipais). Tendo a operação 

decorrido de forma coordenada, normal e com a eficiência 

necessária. 

 

SAPADORES FLORESTAIS 

• Para além da habitual prestação de serviços ao Município 

de Gavião, a equipa de sapadores realizou diversos 

serviços de silvicultura privada.  

Foram também prestados serviços, sem qualquer 

compensação financeira, para entidades públicas na área 

do Município, tais como as Juntas de Freguesia de Atalaia, 

Belver, Comenda, Gavião e Margem, Centro Social 

Belverense, Associação Desportiva e Cultural de Moinho 

do Torrão, Clube Recreativo e Desportivo Belverense e 

Agrupamento Vertical de Gavião. 

 



BOMBEIROS MUNICIPAIS 

•  Para além da regular atividade, a nossa Corporação 

encontra-se em formação contínua. 

• Recentemente recebemos a visita do novo Comandante 

Nacional Operacional da Autoridade Nacional de Proteção 

Civil. A visita culminou com uma reunião onde estiveram 

presentes todos os comandantes de bombeiros do distrito 

de Portalegre, o Comandante e o Segundo-Comandante 

Operacional Distrital. 

Após a exposição das atividades e plano de formação em 

prática na nossa Corporação de Bombeiros, o sr. 

Comandante Nacional ficou muito agradado, tendo-nos 

felicitado. 

 

REDE VIÁRIA 

• Decorrem trabalhos de recuperação de pavimentos em 

diversos arruamentos e estradas municipais, um pouco por 

todo o concelho. 

URBANISMO 

• O contrato da empreitada “Regeneração Urbana da Zona 

Compreendida entre a Rotunda da Residencial até ao 

Cruzamento da Rua Dr. Eusébio Leão com a Rua Dr. Dias 

Calazans, em Gavião” foi assinado e já está no Tribunal de 

Contas para obtenção do respetivo visto. 

Pensamos que os trabalhos se irão iniciar em breve. 

• Ocorre neste momento a requalificação da antiga Fonte do 

Cadafaz. 

 

 

Gavião, 22 de fevereiro de 2013 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


