
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Organizámos um encontro entre as varias associações do 

concelho que participam no calendário dos jogos 

tradicionais afim de organizarmos os encontros estipulados 

pelo associação de jogos tradicionais do distrito Portalegre. 

Vamos manter o patrocínio, que se situa ao nível das 

deslocações a torneios no distrito, oferta de troféus e apoio 

financeiro á organização das várias provas efetuadas no 

Município.  

• Decorreu um encontro de hidroginástica na nossa piscina 

municipal, onde tivemos a participação de pessoas do 

concelho e de 2 concelhos vizinhos é um momento de 

convívio entre todos os que participam nesta prática 

desportiva que muitos habitantes do nosso concelho 

usufruem. 

 

EDUCAÇÃO 

• Renovámos o apoio aos alunos do Agrupamento de 

Escolas de Gavião, patrocinando integralmente as visitas 

de estudo, para o presente ano letivo, de acordo com a 

planificação efetuada pelo Agrupamento. 

 

• Temos vindo a apoiar, a nível de transporte, as atividades 

que o agrupamento vai realizando como o desporto 

escolar, visitas de estudo pelo concelho entre outras 

atividades que vão surgindo. 

 

CULTURA 

• Assinalámos o Dia Mundial Contra o Cancro dinamizando 

na Biblioteca Municipal, uma ação de educação para a 

saúde, com o apoio da Liga Portuguesa Contra o Cancro.   



• Comemorámos o Dia de S Valentim com atividade 

desenvolvida pela Biblioteca Municipal.  

• Apoiámos logisticamente a Exposição de Fotografia, do 

jovem do nosso concelho, Telmo Gil, patente na Biblioteca 

Municipal. 

• A Banda Juvenil do Município de Gavião realizou o seu 

Concerto de Natal no dia 22 de Dezembro no Cineteatro 

Francisco Ventura, dia também escolhido para a tomada 

de posse dos novos dirigentes eleitos do CCD da Banda 

Juvenil do Município de Gavião. 

• O Orfeão da Comenda Estrela da Planície escolheu o 

momento alto do seu tradicional Concerto de Natal para 

lançar o seu novo trabalho discográfico intitulado “ 20 Anos 

de Cultura “. 

• Apoiámos a Universidade Sénior de Gavião:  

 - Na tradição do Cantar das Janeiras pelo nosso concelho, 

salientando a importância de preservar estas tradições. 

- Numa visita de todos os alunos da universidade a um 

espetáculo “Caixa Forte “ no Teatro Villaret  e uma visita ao 

museu da cidade . 

- Na organização de um espetáculo no passado dia 15 de 

fevereiro de um grupo coral de crianças da Figueira da 

Foz. 

• Concluímos a obra do Núcleo Museológico de Tecelagem 

e Mantas de Belver; 

• Prossegue a bom ritmo a execução do PR2 – Corredor 

Ecológico da Ribeira das Barrocas e Alferreira, prevendo-

se a conclusão da mesma até ao fim do próximo mês 

(Março); 

• Concluímos os trabalhos de beneficiação do antigo edifício 

da Junta de Freguesia de Gavião. 

 

BOLETIM MUNICIPAL  
 

• Em Janeiro o Município editou o seu Boletim Municipal, um 

importante instrumento informativo para os nossos 

munícipes onde com a periodicidade trimestral vamos 

divulgar os eventos que com o selo autárquico, das nossas 



coletividades ou entidades vão sucedendo. Ou seja é um 

retrato do nosso concelho cheio de muita cor e muita 

energia.  

 

AÇÃO SOCIAL 

•  O Programa de Ocupação Municipal Temporária de 

Jovens enquadra, nesta data, treze (13) pessoas, em 

serviços municipais ou de parceiros institucionais. 

No próximo mês de março irão iniciar este programa mais 

10 jovens.  

• Nesta data, estão inseridas em programas do IEFP 35 

pessoas. Nos seguintes programas:  

CEI (Contrato de Emprego Inserção), para a integração de 

pessoas a auferir subsídio de desemprego estão inseridas 

5 pessoas.  

No Programa CEI+ (Contrato de Emprego Inserção +), para 

pessoas carenciadas, que estejam a auferir Rendimento 

Social de Inserção estão inseridas 5 pessoas. 

 No Programa CEI Património Ativo estão colocadas 5 

pessoas. No Programa CEI Património para Subsidiados 5 

pessoas. No Património Ativo RSI 5 pessoas. 

 No Programa Estágios Profissionais 10 jovens. 

• Concluímos os trabalhos de reconstrução da cobertura e de 

consolidação de paredes exteriores, da edificação sita no 

n.º 3, da Rua 25 de Abril e Vale da Vinha, de Maria Adriana 

Serras; 

• Iniciamos a demolição do pré-fabricado em madeira 

(habitação social), que se encontrava em avançado estado 

de degradação, no Bairro Cadete, em Gavião, prevendo-se 

a sua conclusão até ao final do mês. 

 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

• Concluímos a ampliação da rede de distribuição de água à 

zona do Pico da Roca em Gavião. 

 

 



REDE VIÁRIA 

• Concluímos os trabalhos de reposição de pavimento de 

cubos de granito na Rua do Vale da Feiteira, em Castelo 

Cernado; 

• Vamos retomar a aplicação betão betuminoso previsto 

para Castelo Cernado – Comenda; 

• Continuamos a executar os trabalhos de recuperação de 

valetas e serventias em Castelo Cernado – Comenda. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

• Iniciamos os trabalhos de execução da cobertura nos 

Lavadouros de Vale de Pedro Dias, prevendo-se a sua 

conclusão até ao final deste mês (fevereiro). 

 

SANEAMENTO 

• Prossegue a obra de Reabilitação da ETAR de Vale de 

Gaviões/Vale de Bordalo; 

• Prevemos a conclusão dos trabalhos da obra de 

Reabilitação da ETAR de Vale da Vinha durante o 

próximo mês de março, ficando o seu funcionamento 

dependente da ligação da energia elétrica; 

• Decorre a execução da obra de infraestruturas na Rua 

Cândido dos Reis em Belver, tendo em vista a ligação 

dos ramais de abastecimento de água para consumo 

humano, águas residuais domésticas e águas pluviais, 

do edifício do novo Lar de Belver, prevendo-se a 

conclusão dos trabalhos, até ao final do próximo mês 

(março); 

• Encontra-se a funcionar a Estação Elevatória das Águas 

Residuais Domésticas em Vale da Feiteira, estando 

cerca de 50% do esgoto do Vale da Feiteira a ser 

depositado e tratado na ETAR da Comenda. 

 

PROTEÇÃO CIVIL 

• Durante os primeiros dias de fevereiro, o nosso concelho 

esteve em alerta amarelo devido às rajadas de vento forte 

(da ordem dos 90km/hora), chegando mesmo ao estado de 



alerta especial – laranja nos dias 9 e 10, com rajadas de 

vento muito forte (da ordem dos 130-140 km/hora). 

Os meios de Proteção Civil foram mobilizados para as 9 

ocorrências na área do Município (Bombeiros, Sapadores 

Florestais e Trabalhadores Municipais). Tendo a operação 

decorrido de forma coordenada, normal e com a eficiência. 

 

BOMBEIROS MUNICIPAIS 

•  Para além da regular atividade/missão do Corpo de 

Bombeiros, a nossa Corporação “investe” na instrução 

contínua e formação especializada para todos os 

elementos do Quadro de Comando e Quadro Ativo. 

• De referir que atualmente contamos com 59 operacionais, 

3 no Quadro de Comando e 56 no Quadro Ativo. 

Iniciámos em 10/01/2014 um curso de Instrução Inicial de 

Bombeiros com 16 novos recrutas. 

• No passado mês de janeiro, o comando dos bombeiros 

esteve presente numa reunião operacional, com todos os 

elementos de comando do distrito de Portalegre, 

convocada pelo Comando Distrital, onde para além de 

outros assuntos, foi proposto ao Sr. Comandante Distrital 

que na Fase Charlie (de 01/07/2014 a 30/09/2014), o 

Corpo de Bombeiros de Gavião pudesse contar com um 

dispositivo de 3 ECIN (Equipas de Combate a Incêndios) 

e 1 ECAC (Equipa de Apoio Logístico), num total de 17 

operacionais. 

 

Gavião, 19 de fevereiro de 2014 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


