
 

 
 

 

 

 

DESPORTO 

• Vamos apoiar logística e financeiramente o Clube 

Recreativo e Desportivo da Ferraria na organização do 26ª 

Raid TT Ferraria. Esta prova, que já conquistou por direito 

próprio um lugar no todo o terreno nacional, revelar-se-á 

mais uma vez, como sendo um importante evento de 

promoção do nosso concelho. Nos dias 1 e 2 de Junho o 

nosso Município, será o destino de gente oriunda de todo o 

país que dinamizará o nosso comércio local. 

• Patrocinámos, nos dias 26 e 27 de Abril, o XI Torneio da 

Liberdade em Futsal. À semelhança dos anos anteriores 

esta iniciativa, organizada pelo Centro Social dos 

Bombeiros Municipais, decorreu com assinalável êxito. 

• Vamos organizar, no âmbito dos Jogos do Norte 

Alentejano, uma das fases distritais do Futsal não 

federados no pavilhão gimnodesportivo Municipal. 

 

EDUCAÇÃO 

• Foram entregues, na cerimónia protocolar das 

comemorações da revolução de abril, onze bolsas de 

estudo a alunos do Ensino Superior do Concelho. 

À semelhança de anos anteriores, e de acordo com o 

protocolo de geminação com o Município do Paul – Cabo 

Verde, vamos igualmente atribuir quatro bolsas a alunos 

deste país irmão. 

• Vamos apoiar as iniciativas organizadas pela nossa 

Associação de Pais e Encarregados de Educação nas 

comemorações do seu aniversário e nos festejos do dia 

da criança.  



• Apoiámos logisticamente o encontro de Grupos Corais de 

Gavião, organizado pela Universidade Sénior, e o Master-

Class de Flauta organizado pela Fundação Inatel, ambos 

no Cine-teatro Francisco Ventura. 

CULTURA 

• A obra de adaptação da Escola Primária de Belver a 

Núcleo Museológico do Sabão, financiada pelo POCT/Tejo 

Internacional, foi inaugurada. 

Uma admirável surpresa para quem assistiu á sua abertura 

ao público. 

Antes das cerimónias, todos os presentes, puderam 

deliciar-se com a verdadeira história do sabão mole de 

Belver que foi teatralizada , com todo o rigor histórico, pelo 

grupo Vivarte. Estes momentos foram o prelúdio do 

momento mágico que se seguiria – a visita ao Museu. 

Deslumbrante , único na região, extraordinário, muito mais 

do que imaginávamos ,  foram alguns dos adjetivos que 

ouvíamos dos presentes que estavam estupefactos com a 

qualidade da obra. 

Mais um argumento para a qualidade da oferta/produto 

turístico e cultural do Município de Gavião. 

Um convite à visita. 

• Patrocinámos logisticamente o 1º Encontro de 

Acordeonistas de Belver que contou com uma Cerimónia 

de Homenagem ao nosso conterrâneo Martinho Pereira 

com lançamento de CD. Uma tarde repleta de emoções 

com o salão do Clube Recreativo e Desportivo Belverense  

a registar uma enchente como não há memória, neste 

evento ,que em boa hora , o Grupo de Cantares Terras de 

Guidintesta , decidiu organizar. 

• Estamos a patrocinar logisticamente a exposição de Hans 

Cristian Anderson que decorre na nossa biblioteca e incluí : 

-ateliers de expressão plástica; 

-peddy-paper  “À descoberta dos Contos”; 

-clube de leitura; 

-ateliers artísticos: 



-visitas guiadas à exposição 

• Celebrámos os 39 anos da revolução de Abril, como 

habitualmente, através de um diversificado programa que 

se estende por todo o mês e que incluí  eventos de  várias 

associações do nosso Município. No dia 25 salientamos a 

Guarda de Honra pelos nossos Bombeiros Municipais e 

pela nossa Banda Juvenil e de uma forma muito particular 

a atribuição da Medalha de Mérito Municipal , Grau Ouro, à 

Sra. Professora Maria Hermínia Louro. 

 

AÇÃO SOCIAL 

•  O Programa de Ocupação Municipal Temporária de 

Jovens enquadra, nesta data, dez (10) pessoas, em 

serviços municipais ou de parceiros institucionais. 

No próximo dia 6 de maio, prevê-se que irão iniciar este 

programa mais 10 jovens.  

• Nesta data, estão inseridas em programas do IEFP, 26 

pessoas. No programa CEI (Contrato de Emprego 

Inserção), para a integração de pessoas a auferir subsídio 

de desemprego estão inseridas 23 pessoas. No Programa 

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

carenciadas, que estejam a auferir Rendimento Social de 

Inserção estão inseridas 3 pessoas. 

Está neste momento formalizada uma candidatura ao 

Programa CEI Património (para pessoas desempregadas, 

inscritas no Centro de Emprego há pelo menos 4 meses), 

para 8 pessoas, estando neste momento em fase de 

apreciação, por parte do I.E.F.P. Estão ainda em fase de 

preparação, candidaturas para 4 estágios, 2 no âmbito do 

Programa Passaporte Emprego, para jovens entre os 18 e 

24 anos e mais 2 no âmbito do Programa de Estágios 

Profissionais, para jovens dos 25 aos 30 anos, ambos com 

a possibilidade se serem integrados por um período de um 

ano. 

     No decorrer deste ano, iremos ainda formalizar novas 

candidaturas aos programas acima mencionados.  



 

REDE VIÁRIA 

• Prosseguem trabalhos de recuperação de pavimentos em 

diversos arruamentos e estradas municipais, um pouco por 

todo o concelho. 

 

 

PROTEÇÃO CIVIL 

 Bombeiros Municipais 

• Para além da atividade regular e da formação contínua, 

recentemente foram concluídos: uma especialização de 

TAT, recertificações a 13 elementos da nossa corporação. 

Esta formação foi lecionada por dois formadores da nossa 

Corporação, formados e credenciados pela Escola 

Nacional de Bombeiros. Toda esta atividade foi 

acompanhada por observadores externos. 

• Após a abertura de concurso para Promoção de Sub-

Chefes, na nossa Corporação, concorreram quatro 

elementos. Tendo, após a prestação de provas, a única 

vaga existente, sido ocupada pelo candidato com a 

classificação mais alta, o Bombeiro de 1.ª Classe, agora 

Sub-Chefe, António Boialvo. 

• No passado dia 12 de abril, foi assinado entre a Federação 

de Bombeiros do Distrito de Portalegre e a Auto-Sueco, 

Lda, o Contrato de Fornecimento de quatro Viaturas de 

Socorro de Assistência Especial (VSAE) 4x4 tipo S2, no 

valor de 1 milhão, cento e quarenta e cinco mil euros, com 

comparticipação comunitária de 85%. Uma destas viaturas 

será para a nossa Corporação de Bombeiros, na 

sequência do Acordo assinado entre o Município de 

Gavião e a Federação de Bombeiros. 

 

DECIF 2013 

• O Plano Operacional Municipal já foi aprovado em 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 



• Integrado no Dispositivo Distrital Contra Incêndios 

Florestais, este ano à nossa Corporação de Bombeiros, 

foram-lhe de novo atribuídos três grupos de ECIN’s 

(GPI’s), que serão distribuídos pelas seguintes fases: 

1- Fase Bravo 

Entre 15 e 30 de maio – 1 grupo de ECIN’s (5 

bombeiros) 

2- Fase Charlie 

Entre 1 e 30 de junho – 2 grupos de ECIN’s (10 

bombeiros) 

3- Fase Delta 

Entre 1 e 15 de outubro – 1 grupo de ECIN’s (5 

bombeiros). 

 

 Sapadores Florestais 

• Para além da habitual prestação de serviços ao Município 

de Gavião, a equipa de sapadores realizou diversos 

serviços de silvicultura privada. Têm prestado também 

serviços, sem qualquer compensação financeira, ao 

Agrupamento Vertical de Gavião, nomeadamente na Horta 

Biológica. 

 

SANEAMENTO 

• A construção da nova ETAR do Vale da Vinha, por 

administração direta, vai ter o seu início esta semana. 

 

ÁGUAS 

• A empreitada de “Remodelação da Rede de Abastecimento 

de Água a Castelo Cernado e Vale da Feiteira” aproxima-se 

do final, 85% de execução. 

Vamos retomar, em breve, a pavimentação dos 

arruamentos, componente não comparticipada, logo 

recolhendo integral financiamento no Orçamento Municipal. 

 

 

 



URBANISMO 

• Decorrem obras de requalificação das fontes do Cadafaz e 

Bica/Degracias. 

• São ainda constatáveis intervenções valorizantes do 

Miradouro junto à GNR e do Jardim Novo, em Gavião. 

• A 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” avança conforme projeto e 

cronograma financeiro, sendo possível observar, desde já, 

alguns contornos da qualificação urbana em que 

apostámos. 

 

Gavião, 26 de abril de 2013 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

 

 


