
 

 

 

 

EDUCAÇÃO  

• À semelhança dos anos anteriores vamos apoiar os e eventos 

dinamizados pelo Agrupamento Vertical de Gavião nesta quadra de 

natal, com a oferta de um filme para todos os alunos do agrupamento. 

Assim como o transporte dos alunos dos polos da Comenda e Vale de 

Gaviões para assistirem ao filme. 

 

• No âmbito de parceria com o Agrupamento de Escolas financiámos de 

novo a candidatura no Programa ECO- Escolas - programa internacional 

que pretende desenvolver ações no âmbito da educação ambiental. 

 

• Foi deliberada a transferência a efetuar para o Agrupamento Vertical de 

Gavião, no âmbito da Ação Social Escolar para o ano de 2013 /2014. De 

realçar o aumento dos valores concedidos. O município quer continuar a 

ter um papel importante na educação em geral apresentando, contudo, 

uma função particularmente relevante nas áreas da Ação 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. 

 

• Mantém-se a isenção de 50 % no pagamento do transporte escolar por 

parte dos alunos naturais da União das Freguesias de Concavada e 

Alvega que frequentam a escola em Gavião, possibilitando a 

continuidade pedagógica a alunos cujos pais optaram por matricular os 

seus filhos no Agrupamento Vertical de Gavião. 

 

 



DESPORTO 

• Apoiámos logisticamente o projeto “FITNESSFOR4EVENTOS” que teve 

como principais objetivos: a dinamização dos espaços desportivos e 

culturais existentes em Gavião (Piscinas, Pavilhão e Biblioteca), a 

intenção de incutir a pratica desportiva á população, divulgar 

modalidades desportivas, descentralizar este tipo de eventos dos 

grandes centros e ajudar a formação dos agentes desportivos. Contou 

com 30 participantes facto bastante positivo, visto ser o 1.º evento e no 

interior do pais mas o feedback dos participantes foi bastante positivo 

estando já pensado um segundo evento. 

 

• Apoiámos logisticamente a 27ª edição do Baja Portalegre 500 que 

decorreu entre 31 Outubro e 2 Novembro 

 
• Apoiámos logisticamente o Passeio BTT “ Rota dos Castelos “. A 

organização esteve a cargo do Clube de BTT “Zona 55”. Estiveram 

presentes 74 participantes em representação de 17 equipas, oriundas  

de todo o pais.  O percurso teve partida em Gavião. Percorreram-se 

trilhos e percursos maioritariamente fora-de-estrada, dando a conhecer 

algumas paisagens, locais, monumentos e povoações bem típicas desta 

região do país, onde se destacaram os castelos de Belver, Abrantes, 

Tomar, Torres Novas e Almourol, as barragens de Belver, Castelo de 

Bode e Carril. 

 
• Mantivemos o apoio financeiro ao Clube Gavionense, assegurando a 

manutenção das equipas de Benjamins, Infantis e Iniciados. 

 
 

CULTURA 

• Decorreram diversas atividades na Biblioteca Municipal destinadas ao 

público infantil/ Juvenil: Alimentação Saudável; Quero saber mais sobre 

a Língua Gestual; Quero saber mais sobre TV; S. Martinho na Biblioteca, 

etc; 

 



• No âmbito das comemorações do Feriado Municipal apoiámos logística 

e financeiramente: 

- A Associação ACAJUG na organização de uma grande noite de fados 

que teve lugar na sede do Clube “Os Gavionenses”;  

- A Associação HAJA com a realização da peça de teatro “ Onde está o 

Vicente “ no Cineteatro Francisco Ventura.  

Tratou-se de evento de cariz solidário, uma vez que os ingressos foram 

pagos em alimentos não perecíveis, distribuídos depois a famílias; 

- A Associação de Caça e Pesca da Freguesia de Gavião para a 1ª 

Prova de Vinhos da União das Freguesias de Gavião e Atalaia; 

Foi uma prova de diversos vinhos provindos da União das Freguesias de 

Gavião e Atalaia, que teve como objetivo principal dar a conhecer a 

realidade do que temos de bom e a divulgação do trabalho dos nossos 

pequenos produtores promovendo o convívio e a troca de experiencias 

entre todos, foi uma iniciativa amplamente aplaudida por todos. 

 

• O município aprovou a compra de exemplares da edição de um livro 

sobre o Maestro Sílvio Pleno considerando que se trata de uma figura 

impar do panorama musical no concelho. 

• Prevemos a conclusão da execução da cobertura no Lagar da 

Fraga em Belver, até ao próximo dia 20. 

 

• Encontra-se em fase de acabamentos a obra do Núcleo 

Museológico de Tecelagem e Mantas de Belver, prevendo-se 

a sua conclusão até final do ano; 

 

• Decorre a bom ritmo a execução da obra “PR2 – Corredor 

Ecológico das Ribeiras das Barrocas e Alferreira”, estando já 

executada a ligação entre Atalaia e o Rio. 

 

SAÚDE 

• Segundo o relatório do 3 º trimestre a Unidade Móvel de Saúde teve 76 

saídas, 82 locais visitados e 940 utentes atendidos. 

 



AÇÃO SOCIAL 

• Foi realizada a atualização da base de dados do Cartão Municipal do 
Idoso. Os cartões atualizados e em vigor são 442. 

• Executamos os trabalhos referentes à reconstrução de cobertura e de 

aplicação de teto falso na edificação sita no n.º 9 da Rua Francisco 

Ventura em Gavião, de Rosa Marques Silvestre; 

 

• Iniciámos os trabalhos referentes à reconstrução de cobertura e de 

consolidação de paredes exteriores da edificação sita no n.º 3, da Rua 

25 de Abril, em Vale da Vinha, de Maria Adriana Serras; 

 
• No Apoio à Fixação de Famílias Jovens foram atribuídos no corrente ano 

6 apoios à natalidade e 1 apoio à habitação. 

 
• Durante o ano de 2013 foram colocados 20 jovens através do Programa 

de Ocupação Municipal Temporária de Jovens. 

 
• Através dos programas do IEFP encontram-se inseridas 26 pessoas, ao 

abrigo de 10 programas em curso.  

 
• Foram submetidas e aguardam aprovação: 6 candidaturas a Estágios-

Emprego, 5 candidaturas a CEI Património e 5 candidaturas a CEI 
Património para beneficiários de RSI, prevendo-se assim a inserção de 
mais 16 pessoas. 

 

FLORESTA 

•  Até ao dia 15 de outubro mantiveram-se as ações de vigilância e 

deteção, tanto pela Equipa de Sapadores Florestais, como dos grupos 

de ECINE’s dos Bombeiros Municipais de Gavião. 

• Apesar das condições climatéricas adversas, o número de incêndios 

florestais e de área ardida, contrariamente ao que se passou em 

todo o território nacional, diminuiu.  

 

• Ocorrências até 30 de novembro de 2013 – 16 (4 incêndios 

agrícolas, 9 em povoamentos e 3 em matos) 

Área Ardida – 8,8244 hectares 



• Terminada a época de fogos florestais, a ação dos Sapadores 

traduziu-se nas seguintes atividades: 

- Gestão de combustíveis da responsabilidade do Município, bem 

como das Freguesias de Belver, Comenda e Gavião, como por 

exemplo a limpeza do Parque Industrial da Comenda ou o Percurso 

Pedestre “Arribas do Tejo”, num total de 597 horas; 

- Manutenção da rede viária da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Gavião, nomeadamente, limpeza de aquedutos, gestão 

de combustíveis, num total de 449 horas;  

- Participação e sensibilização nas comemorações do Dia da Floresta 

Autóctone, realizado no dia 22 de novembro no Observatório de 

Aves do Outeiro, com a colaboração da Universidade Sénior, 

APFLOGAV e APFLOBEV. 

 

BOMBEIROS 

• Além da atividade regular, a formação contínua continua a ser uma 

aposta sólida da nossa Corporação de Bombeiros. Tendo sido já 

enviado à Autoridade Nacional de Proteção Civil o Plano de 

Formação para o Ano 2014; 

 A Corporação de Bombeiros de Gavião é reconhecida pelos 

responsáveis da ANPC como uma das mais bem preparadas técnica 

e operacionalmente, o que se comprova pelos resultados registados. 

• A partir da próxima semana, a Corporação ficará equipada com 3 

novos equipamentos: um VSAE (Veículo de Salvamento Apoio 

Especial), um VTTF (Veículo Tanque Tático Florestal) e um 

Reboque para Salvamento em Grande Ângulo. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

• Concluímos, de acordo com o previsto, a obra 

“Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a 

Castelo Cernado e Vale da Feiteira”. 

 

 

 



REDE VIÁRIA 
   

• Prevemos a conclusão da reposição do pavimento, em 

cubos de granito, na Rua do Vale da Feiteira em 

Castelo Cernado até ao próximo dia 20; 

 

• Executámos cerca de 50% do betuminoso previsto para 

Castelo Cernado; 

 

• Executámos cerca de 30% de recuperação de valetas e 

serventias em Castelo Cernado; 

 

• Concluímos os trabalhos de revestimento do pavimento 

em cubos de granito da interceção do acesso do Bairro 

Tropa em Belver, à E.N. 244; 

 

• Concluímos a pavimentação, em cubos de granito, do 

acesso do Miradouro à Travessa do Carvalhal, em 

Gavião; 

 

• Executámos o muro de suporte nos encontros da ponte 

sobre a Ribeira de Margem, em Vale de Bordalo. 

 

 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

• Concluímos a intervenção no Jardim Novo, em Gavião 

(pavimentações, ajardinamento, bancos, iluminação 

pública, contentor de RSU enterrado; 

 

• Concluímos a obra de Regeneração Urbana da Zona 

compreendida entre a rotunda da residencial até ao 

cruzamento da Rua Dr. Eusébio Leão com a Rua Dr. 

Dias Calazans (falta apenas colocar o abrigo da 

paragem de autocarro no local onde se encontra o 

Quiosque, trabalho que será executado após a 



mudança para o quiosque novo – trabalho este que não 

está dependente da firma adjudicatária da obra); 

 

• Executámos a demolição da edificação sita na Rua da 

Escola Velha, n.º 8 em Belver (adquirido a Joaquim 

Raimundo Serra); 

 

• Executámos a demolição da edificação sita no n.º 4 na 

Rua D. Afonso Paes, em Belver (adquirido a António 

Marques Pio – cabeça de casal da herança de). 

 
SANEAMENTO 
 

• Prossegue a obra de Reabilitação da ETAR de Vale da 

Vinha faltando apenas a execução da vedação, 

arranjos exteriores e conclusão dos trabalhos de 

eletricidade; 

 

• Iniciámos a obra de Reabilitação da ETAR de Vale de 

Gaviões/Vale de Bordalo. 

 
 
AMBIENTE 
 

• Concluímos os trabalhos de reparação de cobertura do 

Centro Integrado de Lazer do Alamal. 

 

Gavião, 9 de dezembro de 2013 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


