
 

 

 

 

  

EDUCAÇÃO  

• O início do ano escolar decorreu dentro da 

normalidade. Com a 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 13 Setembro 

(primeiro 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. 

 

• Este ano escolar, atendendo ao elevado número de 

alunos matriculados na Escola de Ponte Sôr e à grande 

afluência de matriculas dos alunos das Freguesias de 

Alvega e Concavada , foi necessário criar dois circuitos 

especiais de transportes escolares para os respectivos 

alunos. De referir que os transportes tiveram início logo 

no primeiro dia de aulas e decorrem dentro da 

normalidade. 

 

• Pela primeira vez vai existir ensino secundário no 

nosso Concelho com a entrada em funcionamento do 

Curso Profissional de Técnico de Protecção Civil. É um 

facto histórico com o qual nos congratulamos e que  

permite criar novas oportunidades de ensino para os 

nossos jovens. 

 

 



• Foi assinado protocolo entre o Município de Gavião, o 

Município do Paul, o Agrupamento de Escolas de 

Gavião e a Santa Casa da Misericórdia que vai permitir 

a quatro alunos oriundos do País irmão de CABO 

VERDE a frequência do curso Profissional de Técnico 

de Protecção Civil. 

 

• No âmbito da Acção Social Escolar, iremos financiar, 

integralmente, os livros escolares de todos os alunos 

do 1.º CEB do Agrupamento Vertical de Gavião. 

 

DESPORTO 

• A prática desportiva saudável, efectuada na Piscina 

Municipal , através da frequência de escolas, classes de 

competição, manutenção física, reabilitação ou natação 

livre tem sido uma realidade em crescimento no nosso 

concelho. 

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 às Associações 

concelhias que disputam os campeonatos distritais de 

Futebol e Futsal. À nova época desportiva Sénior do Clube 

“Gavionense” e do ADIC da Comenda suscitando por essa 

via a representação condigna do Município no Calendário 

Distrital de Futebol Sénior e no Campeonato Distrital de 

Futsal.  

Renovámos o acordo de dinamização da formação no 

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

“Juvenis “ projecto que vem dando os seus frutos nos 

últimos anos, dado que mais de setenta jovens de todas as 



localidades do concelho praticam regularmente este 

desporto. 

 

• No Parque Desportivo do Salgueirinho – 2.ª Fase – 

Bancadas e Balneários, prossegue a grande ritmo a obra 

prevendo-se para o fim do ano  a sua conclusão. 

 

• Durante a recente pausa escolar/Férias de Verão, 

promovemos as Férias Desportivas para jovens do 

Concelho que decorreu com grande êxito. 

 

• Vamos organizar, em parceria com a Associação de 

Municípios do Norte Alentejano, o 16º Circuito de BTT do 

Norte Alentejano. Uma renovada aposta do Município que 

este ano assumiu descentralizar o evento para a freguesia 

de Belver. 

 

• Vamos apoiar logisticamente a 24ª Edição da BAJA BP 

ULTIMATE 500/Portalegre, que irá ter lugar nos próximos 

dias 29 e 30 de Outubro, que além do diversificado trajecto 

pelo concelho terá como ponto alto de referência, a 

passagem pela Zona de Espectáculo no “Alto da 

Margalha”. 

 

CULTURA 

• No enquadramento da parceria com a Associação de 

Amigos de Castelo de Vide, vislumbrando evidenciar o 

carácter e o mérito da intervenção cívica de Mouzinho da 

Silveira , iremos assumir as despesas relacionadas com a 

criação gráfica, maquetas e acompanhamento da produção 

da “Exposição sobre Mouzinho da Silveira”  e a edição 

de uma obra escrita sobre esta figura da nossa História. 

 

• Decorreu, com organização da Câmara Municipal, a XIX 

Edição da Mostra de Artesanato, Gastronomia e 



Actividades Económicas, em Gavião, que apesar da 

redução orçamental efectuada manteve o seu cariz de 

evento de referência no calendário regional. 

 

• Estamos a patrocinar o Programa Comemorativo do 

Centenário da Implantação da República, promovido em 

parceria com o Agrupamento Vertical de Gavião. No 

próximo dia 4 de Outubro, tal como previsto no Programa 

Comemorativo, irá acontecer um espectáculo de História ao 

Vivo, com a participação do Grupo de Teatro Viv’Arte, em 

interacção com os alunos do Agrupamento. 

 

ACÇÃO SOCIAL 

• Concretizámos intervenção na remodelação de antiga 

casa, propriedade da Santa Casa da Misericórdia, 

localizada em Gavião, criando condições de habitabilidade 

para família carenciada e com jovens menores, entretanto 

lá instalada. 

 

• Em Junho, em cerimónia realizada em Évora, presidida 

pelo Ministro da Agricultura e contando com a presença da 

Presidente e Tesoureiro do Centro Social de Margem, 

Presidente da Junta de Freguesia de Margem e Presidente 

da Câmara Municipal de Gavião, foi entregue à Presidente 

do Centro Social de Margem o Contrato de Financiamento 

referente à medida 3.2 - Melhoria da Qualidade de Vida - 

PRODER, que financiará 75% do investimento necessário 

para aquisição do equipamento que possibilitará a entrada 

em funcionamento do Lar de Idosos de Margem. 

 

• Na sequência da reivindicação efectuada junto das 

entidades competentes, no passado mês de Julho ocorreu 

a colocação de uma viatura – Unidade Móvel de Saúde, 

no Centro de Saúde de Gavião. A Câmara Municipal 

assumiu responsabilidades com a aquisição de 



combustível, manutenção da viatura, disponibilização de 

motorista e da Técnica Superior de Serviço Social. 

 

REDE VIÁRIA 

• Foi formalizada candidatura ao INAlentejo, para obtenção 

de 70% de comparticipação, para as seguintes obras: 

- Beneficiação da EM 531, desde o Entroncamento com a 

EN 244, até Moinho do Torrão; 

- Beneficiação do CM 1014, no troço situado entre a Rua  

Dr. Dias Calazans (Gavião) e a EN 244, passando por 

Amieira Cova. 

O Concurso Público foi lançado e aguardamos decisão. 

 

• A aplicação de pavimento nos passeios da Rua da Fonte, 

em Comenda, está a acontecer. 

 

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.  

 

• Foram 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, 

numa extensão de 325 km, em caminhos florestais, 

situados em zonas de maior risco de incêndio. Estes 

trabalhos foram coordenados pelo Sr. Comandante dos 

Bombeiros Municipais e pelo Gabinete Técnico Florestal. 

 

 AGRICULTURA 

• No âmbito da Promoção do Feijão Frade da Ribeira de 

Margem, iremos promover, no próximo dia 6 de Novembro 



uma Jornada Gastronómica com Exposição e Animação. 

De referir que os lucros desta iniciativa irão reverter para o 

Centro Social de Margem. 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

• Está em curso a empreitada “Loteamento Industrial de 

Castelo Cernado – Comenda”. 

 

• No âmbito dos contratos para as Redes de Nova Geração, 

adjudicados pelo Governo, está em curso um projecto de 

implementação de uma rede da nova geração em fibra 

óptica, abrangendo 36 concelhos do Alentejo e Algarve, 

incluindo o concelho de Gavião. 

 

TURISMO 

• Vão ter início, no próximo mês de Outubro, os trabalhos de 

execução do Percurso Pedestre PR1 “Arribas do Tejo”. 

 

URBANISMO 

• No Loteamento do Calvário estamos a concluir rede de 

rega, abastecimento de água e infra-estruturas telefónicas. 

 

• Estamos a promover o restauro do Coreto, que comemora 

100 anos de existência, no ano em que se assinala 

coincidentemente o Centenário da República. 

Em breve será submetido à discussão pública o Estudo 

Prévio de Requalificação do Largo do Município. 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

• Procedeu-se, recentemente, à limpeza e higienização do 

Reservatório de Água para Consumo Humano das 

povoações de Castelo Cernado e Vale da Feiteira. 

 

• Decorre a reparação do Depósito de Água de Vale de 

Gaviões/Vale de Bordalo. 



 

AMBIENTE 

• Procedeu-se à lavagem de contentores de recolha de 

resíduos sólidos em toda a área do Município, pela 

segunda vez num curto espaço de tempo (Maio/Agosto). 

 

• Até ao próximo dia 30 de Setembro continua a decorrer a 

Época Balnear 2010, que decorreu, até esta data, com 

normalidade. 

 

PROTECÇÃO CIVIL 

• Actualmente a Corporação de Bombeiros mantém-se com 

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

florestais decorrido até à presente data sem incêndios de 

relevo, na área do nosso Município. Os Bombeiros, para 

além dos serviços de saúde, tiveram diversas intervenções 

em incêndios nascentes na área do município e nos 

municípios vizinhos. Participaram no combate aos 

incêndios do Distrito da Guarda e Viseu, realizaram acções 

de vigilância e detecção. 

Estando a finalizar a época de fogos florestais e 

verificando-se a alteração das condições meteorológicas, a 

Corporação de Bombeiros reiniciou a formação, estando 

actualmente a decorrer dois cursos de Salvamento e 

Desencarceramento. E no próximo mês de Novembro dar-

se-á início a mais dois cursos na área de Condução em 

Todo-o-terreno.  

 

• Para além dos trabalhos de silvicultura, a equipa de 

Sapadores Florestais, na fase de maior risco de incêndios 

florestais tem efectuado, sobretudo, acções de vigilância e 

detecção de incêndios. 

Gavião, 24 de Setembro de 2010 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 
(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


