
 

 

 

 

  

 

EDUCAÇÃO  

• Todo o processo de arranque do ano escolar decorreu 

dentro da normalidade. Com a nova Direcção do 

Agrupamento Vertical de Gavião e com a Associação 

de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de 

Gavião foram desenvolvidos esforços para que no dia 

14 Setembro (1º dia de aulas) , transportes escolares, 

alimentação, edifícios escolares ,  componente de 

apoio á família /prolongamento e ainda as Actividades 

de Enriquecimento Curricular se iniciassem dentro dos 

padrões de qualidade que se exigem para os nossos 

alunos. 

 

• No âmbito da Transferência de Competências para os 

Municípios, em Matéria de Educação, decorrem obras 

de melhoramento no parque escolar de acordo com o 

calendário definido em articulação com o Agrupamento 

de Escolas. 

 

DESPORTO 

• A Piscina Municipal, continua a ser um espaço de 

excelência para a prática desportiva saudável através da 

frequência de escolas, classes de competição, manutenção 

física, reabilitação ou natação livre. 

Com o inicio do seu funcionamento vamos permitir a 

continuidade dos estímulos e incentivos às pessoas de 

idade mais avançada, nomeadamente pela concessão de 

transporte e de períodos temporais para a prática da 



natação, mais concretamente da hidroginástica, com a 

coordenação de um técnico municipal. 

 

• Mais uma vez assumimos o apoio convicto à nova época 

desportiva de Futebol Sénior do Clube “Gavionense”, 

suscitando por essa via a representação condigna do 

Município no Calendário Nacional de Futebol da Série E/3.ª 

Divisão.  

Renovámos o acordo de dinamização da formação nesta 

modalidade nos escalões de “Escolinhas” e “Infantis”, e 

“Iniciados “ projecto que já deu os seus frutos no ano 

anterior, dado que mais de setenta jovens de todas as 

localidades do concelho praticaram este desporto. 

 

• No Parque Desportivo do Salgueirinho – 3.ª Fase – 

Arranjos Exteriores/Estacionamento e Rede Viária, 

prossegue a aplicação de blocos de encaixe tipo 

“soplacas”, em estacionamentos e passeios. Vai ocorrer a 

colocação de sinalização. 

Os arruamentos estão pavimentados. 

Já adjudicámos a 2.ª Fase – Bancada e Balneários, 

prevendo-se o início da empreitada para antes do final do 

presente ano. 

 

• Durante a recente pausa escolar/Férias de Verão, 

promovemos as Férias Desportivas para jovens do 

Concelho.  

 

• Á semelhança do ano anterior o Clube Desportivo IFAL de 

Comenda vai participar no Campeonato Distrital de Futsal . 

Já assumimos o apoio logístico e monetário, para que o 

Município seja de novo dignamente representado. 

 

• Vamos organizar, em parceria com a Associação de 

Municípios do Norte Alentejano, o 15º Circuito de BTT do 

Norte Alentejano. Uma renovada aposta do Município nesta 



modalidade desportiva que trouxe ao nosso Concelho 

cerca de 300 participantes no ano transacto e que este ano 

tem como novidade o facto da televisão estar entre nós 

para efectuar a cobertura do evento. 

 

• Vamos apoiar logisticamente a 23ª Edição da BAJA BP 

ULTIMATE 500/Portalegre, que irá ter lugar no próximo dia 

31 de Outubro, que além do diversificado trajecto pelo 

concelho terá como pontos mais altos de referência, a 

passagem pela Ribeira da Venda e a Zona de Espectáculo 

no “Alto da Margalha”. 

 

CULTURA 

• Patrocinámos financeiramente a participação da Banda 

Juvenil do Município de Gavião na Europeáde em Klaipeda 

na Lituânia. 

De registar o enorme êxito de participação da nossa Banda 

uma vez que foi o grupo que teve honras de encerramento 

do certame.  

 

• Decorreu, com organização da Câmara Municipal, a XVIII 

Edição da Mostra de Artesanato, Gastronomia e 

Actividades Económicas, em Gavião, evento de referência 

do calendário regional de eventos, cujo contributo para a 

promoção das nossas potencialidades é uma realidade 

cada vez mais evidente. 

 

• Apoiámos logisticamente a exibição da peça de teatro 

Casa de Pais levada à cena pelo Grupo Cénico 

Aventur’arte de Gavião. 

 

 

ACÇÃO SOCIAL  

• Em parceria com as Juntas de Freguesia, realizaram-se os 

tradicionais passeios dos idosos, das cinco freguesias, 

recenseados no Município, em datas e locais escolhidos 



por estas, assumindo o Município metade dos encargos 

com o transporte, com excepção da Atalaia onde a 

totalidade foi suportada pela Câmara Municipal de Gavião. 

 

ÁGUAS 

• Concluímos o prolongamento da rede de distribuição de 

água para consumo humano, desde Monte Novo até ao 

Monte das Ferrarias, viabilizando o fornecimento de água à 

empresa Ápis Alimentar – Fabrico e Distribuição, SA. 

 

URBANISMO 

• A intervenção, em termos de arquitectura paisagística, na 

Largo Mouzinho da Silveira, está praticamente concluída, à 

excepção do colector de águas pluviais, dos remates dos 

degraus no acesso à Igreja, da ligação das novas 

luminárias e desactivação e desmontagem de luminárias 

antigas, removendo-se os postes de betão e respectivos 

cabos aéreos, trabalho de cuja responsabilidade é da EDP. 

 

• Continua a execução de sarjetas e respectivos ramais na 

rua de acesso ao Caminho Municipal 1014 (direcção 

Amieira Cova), bem como o assentamento de guias e 

lancis, conforme prevê o Projecto do Loteamento do 

Calvário. 

 

• Decorrem os trabalhos de preparação dos terrenos para 

execução das sementeiras e plantações, na zona 

envolvente ao Fontanário de S. Bartolomeu. Iniciámos 

igualmente a remodelação arquitectónica do Fontanário 

propriamente dito. 

 

• Decorre o concurso público da Empreitada do Loteamento 

Industrial de Castelo Cernado – Comenda. 

 

 

 



FLORESTA  

• Têm continuado as acções de sensibilização nos Centros 

de Convívio do Concelho, que contaram com a participação 

da Autoridade Florestal Nacional, G.N.R., Gabinete Técnico 

Florestal e Bombeiros Municipais de Gavião. 

Recentemente realizaram-se em Torre-Cimeira, Torre-

Fundeira, Outeiro-Cimeiro e Outeiro-Fundeiro. 

 

• Estão concluídas as operações de limpeza de todos os 

prédios rústicos, propriedade do Município, incluindo 

alguns que se encontram no perímetro urbano. 

 

• Realizaram-se trabalhos de beneficiação e conservação em 

alguns caminhos florestais, nomeadamente alguns situados 

em zonas de maior risco de incêndio. Estes trabalhos foram 

coordenados pelo Sr. Comandante dos Bombeiros 

Municipais e pelo Gabinete Técnico Florestal. 

 

• Mantém-se o Apoio Técnico do G.T.F. à eventual 

constituição da ZIF de Gavião/Atalaia. 

 

• Encontra-se concluído o processo de Aprovação da 1.ª ZIF 

na área do Município – a ZIF de Belver. Foi publicada no 

Diário da República n.º 173, II Série, despacho da 

Autoridade Nacional Florestal n.º 2195, no passado dia 7 

de Setembro. 

 

 AGRICULTURA 

• Está concluído o levantamento e digitalização da 

cartografia dos prédios pertencentes ao perímetro de rega 

da Ribeira de Margem. Actualmente está a ser efectuada a 

identificação dos proprietários e a validação no terreno. 

 

• Está em curso um estudo sobre a produção de feijão frade, 

no perímetro de rega da Ribeira de Margem, com o apoio 



da Universidade de Évora. Tendo-se concluído que 

existem, hoje, cerca de 12 produtores desta qualidade de 

feijão, os quais têm uma produção próxima das três 

toneladas. Após este estudo encontra-se em preparação a 

formalização de um protocolo entre os produtores e a 

Câmara Municipal, com vista à divulgação, comercialização 

e isenção de taxas na habitual Feira dos Cereais, a ocorrer 

no mês de Outubro, na sede do Município. 

Outras acções que visam potenciar o Regadio Tradicional 

de Margem estão previstas. 

 

• Mantém-se o Apoio Técnico, Burocrático e Cartográfico aos 

proprietários, na legalização de poços, charcas e furos 

existentes nas respectivas propriedades. 

 

AMBIENTE 

• Procedeu-se à lavagem de contentores de recolha de 

resíduos sólidos em toda a área do Município. 

 

• Estão em curso as obras do Centro de Recolha e Triagem 

de Entulhos da Valnor, no Loteamento Industrial de Gavião. 

 

• Foi apresentada candidatura ao Prémio “Praia Acessível”. 

 

• Iniciou-se o processo de Medição do Potencial Eólico no 

âmbito do projecto POCTEP-RETALER. 

 

• Ocorreu assinatura de Protocolo com a E.R.P. Portugal – 

Associação Gestora de Resíduos de Equipamentos 

Eléctricos e Electrodomésticos e disponibilização de um 

“Depositrão” no Mercado Municipal de Gavião. 

 

• Na Praia Fluvial do Alamal aconteceu o encerramento da 

época balnear, tudo decorreu com normalidade e 



registando-se que o número de banhistas aumenta a cada 

ano que passa. 

 

BOMBEIROS 

• Actualmente a Corporação de Bombeiros mantém-se com 

dois grupos de ENCINE’s/GPI’s, tendo a época de fogos 

florestais decorrido até à presente data com normalidade e 

tranquilidade. Os Bombeiros, para além dos serviços de 

saúde, têm procedido a diversas acções de detecção, 

vigilância e intervenções em fogos florestais e rurais: 

- fora da área do Município = 47 

- dentro da área do Município = 14 

- área ardida dentro do concelho = 2.700 m2 (2 hectares e 

setecentos metros quadrados). 

 

• No passado mês de Agosto decorreu um Curso de T.A.T. – 

Tripulantes de Ambulância de Transporte, que foi 

frequentado por 18 bombeiros, dos quais 17 obtiveram 

aproveitamento e 1 reprovou. 

 

SAPADORES FLORESTAIS 

• Para além dos trabalhos de silvicultura, a equipa de 

Sapadores Florestais, nesta fase de maior risco de 

incêndios florestais tem efectuado, sobretudo, acções de 

vigilância e detecção de incêndios. 

 

SERVIÇOS MUNICIPAIS 

• Foi formalizado Acordo de Colaboração com o Município de 

Nisa no âmbito da Metrologia Dimensional, suprindo a 

inexistência do Serviço de Verificação Metrológica na área 

do nosso Município. 

 

PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

• Foi adquirida viatura mini-bus com 27 lugares, pelo valor de 

101.700€ (+IVA), que irá funcionar no “Circuito Especial 

Belver-Gavião-Abrantes”; no transporte das crianças do 1.º 



Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar, da Comenda e Vale 

de Gaviões, para as Actividades de Enriquecimento 

Curricular; dos idosos das várias localidades do concelho 

para a hidroginástica na Piscina Municipal; Futebol Sénior e 

Jovem. 

 

• Foi estabelecido protocolo com a Associação Cultural e 

Recreativa de Margem para a Construção de Recinto de 

Jogos ao Ar Livre, em Vale de Gaviões. 

 

• Foi formalizado Acordo de Comodato com a Associação de 

Caçadores da Freguesia de Belver, para cedência da 

Escola do 1.º CEB de Domingos da Vinha. 

 

 

 

Gavião, 17 de Setembro de 2009 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

 


