
 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO  

• O ano escolar iniciou-se 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 todos os 

esforços para que no dia 15 Setembro (primeiro dia de 

aulas), transportes escolares, alimentação, edifícios 

escolares, componente de apoio à família 

/prolongamento e ainda as Actividades de 

Enriquecimento Curricular se iniciassem dentro dos 

padrões de qualidade que se exigem para os nossos 

alunos. De realçar que pela primeira vez foram 

atribuídos prémios de honra e de mérito aos melhores 

alunos do Agrupamento, iniciativa que contou com a 

parceria do Município. 

 

• O elevado número de alunos matriculados na Escola 

de Ponte Sôr e o crescimento das matrículas dos 

alunos de Concavada e Alvega, ditaram, à semelhança 

do ano anterior, a criação de 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. 

 

• Um ano decorrido sobre a entrada em funcionamento 

do Curso Profissional de Técnico de Protecção Civil é 

com satisfação que constatámos o êxito desta 

iniciativa, que permite novas oportunidades de 

aprendizagem para os nossos jovens. 

 



 

• No âmbito da Acção Social Escolar, iremos ampliar a 

deliberação de financiar, integralmente, os livros 

escolares de todos os alunos do 1.º CEB do 

Agrupamento Vertical de Gavião. Este ano lectivo, 

temos intenção de comparticipar mais 25% aos 

manuais dos alunos do Escalão B  dos 2º e 3º Ciclos e  

25% a todos os alunos sem escalão do 2º e 3º Ciclo. 

Iremos ainda conjuntamente com o Agrupamento de 

Escolas criar um posto de troca de Manuais Escolares 

usados para ter início no ano lectivo 2012/2013. A 

atribuição destas comparticipações será feita ao abrigo 

de um Regulamento Municipal. 

 

DESPORTO 

• Apesar do contexto económico em que vivemos, vamos 

continuar a apoiar a prática desportiva saudável, efectuada 

na Piscina Municipal, 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. 

 

• Vamos assumir, á semelhança de anos anteriores o apoio 

às Associações concelhias que disputam os campeonatos 

distritais. Iremos assinar Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo com o Clube Gavionense que 

desenvolve a sua actividade nas modalidades de Pesca 

Desportiva, BTT, Futebol Sénior e Futebol de Formação, 

permitindo assim, para além da representação condigna  

do Município, a continuidade do projecto de dinamização 

da formação que movimenta mais de 100 jovens de todas 



as localidades do Concelho nos diferentes escalões e 

modalidades e que praticam desporto regularmente. 

 

• Durante a recente pausa escolar/Férias de Verão, 

promovemos as Férias Desportivas para jovens do 

Concelho que, mais uma vez, decorreu com grande êxito. 

 

• Vamos organizar, em parceria com a Associação de 

Municípios do Norte Alentejano, o 17º Circuito de BTT do 

Norte Alentejano, 3ª Prova em Belver.  

 

• Vamos apoiar logisticamente a 25ª Edição da BAJA 

Portalegre 500, que irá ter lugar nos próximos dias 29 e 30 

de Outubro, com Zona Espectáculo no concelho. 

 

• Organizámos em parceria com a Associação de Jogos 

Tradicionais do Distrito de Portalegre e o Clube Atlético e 

Recreativo de Atalaia o 23º Encontro de Jogos Tradicionais 

– Encerramento do Ranking Distrital. Um evento que reuniu 

mais de 200 participantes e que se traduziu numa 

excelente jornada de promoção da localidade de Atalaia e 

do nosso concelho. 

 

CULTURA 

• Concretizámos a aquisição de todo o mobiliário 

indispensável ao bom funcionamento da Biblioteca 

Municipal.  

Estão em curso os procedimentos de contratação de 

recursos humanos, equipamento informático e fundos 

(áudio, vídeo, livros). 

 

• Prossegue, conforme calendarização física e financeira, a 

empreitada de remodelação da antiga Escola Primária de 

Belver, para instalação do Núcleo Museológico do Sabão, 

financiado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriço 

“Tejo Internacional”. 



• Decorreu, com organização da Câmara Municipal, a XX 

Edição da Mostra de Artesanato, Gastronomia e 

Actividades Económicas, em Gavião, evento que  manteve 

o seu cariz  de referência no calendário regional, apesar da 

redução orçamental efectuada  

 

AÇÃO SOCIAL 

• Estamos a apoiar logística e financeiramente a obra Lar de 

Idosos de Belver, promovida pelo Centro Social Belverense 

e comparticipada pelo INALENTEJO-QREN. 

REDE VIÁRIA 

• Avança a grande ritmo a empreitada “Beneficiação da 

Estrada Municipal 531, desde o Entroncamento com a 

Estrada Nacional 244, até Moinho do Torrão, sendo 

observável uma evidente melhoria da qualidade das 

acessibilidades na Freguesia de Margem. 

 

• Decorre com constatável aparato de pessoal e maquinaria, 

a obra “Beneficiação do Caminho Municipal 1014, no troço 

entre a Rua Dr. Dias Calazans (Gavião) e a Estrada 

Nacional 244, passando por Amieira Cova. 

É uma “nova” estrada com a requalificação da travessia da 

aldeia, que está a nascer. 

ÁGUAS 

• A candidatura ao QREN do projecto “Remodelação da 

Rede de Abastecimento de Água a Castelo Cernado e Vale 

da Feiteira” foi aprovada. 

Temos o respectivo Contrato de Financiamento a assinar 

muito em breve. 

Já manifestámos a intenção de adjudicar a Empreitada à 

firma DUAFAR – Construção Civil e Obras Públicas Lda, 

primeira classificada entre 19 concorrentes, pelo valor de 

571.833,05€ (+IVA). 

 

 

 



SANEAMENTO 

• Em paralelo com a obra da nova ETAR da Torre 

Cimeira/Torre Fundeira, em execução, vai ocorrer este mês 

o início da construção do Interceptor da Ligação das Redes 

das duas localidades. 

 

AMBIENTE 

• Procedeu-se à lavagem de contentores de recolha de 

resíduos sólidos urbanos, em toda a área do Município. 

 

• Até ao próximo dia 30 de Setembro vigora a Época Balnear 

2011, tendo decorrido até ao momento com normalidade e 

plena satisfação dos utentes da Praia Fluvial do Alamal, 

registando-se este ano uma frequência absolutamente 

extraordinária de banhistas. 

 

URBANISMO 

• No Loteamento do Calvário, em Gavião, concretizámos 

recentemente a pavimentação de mais um arruamento e 

estamos a desenvolver trabalhos de instalação de 

condutas subterrâneas para passagem dos cabos da PT, 

criando as condições para pavimentar a ligação do 

Loteamento à Estrada Municipal Gavião – Amieira Cova. 

Vamos em simultâneo remodelar urbanisticamente o 

cruzamento que também serve a Escola Básica Integrada. 

Sinalização rodoviária, iluminação pública e passeios vão 

ter investimento significativo ainda este ano. 

 

• No âmbito da CIMAA, decorre o Projecto ILUPub – 

Melhoria da Eficiência Energética na Iluminação 

Pública, que propõe a instalação de equipamentos com 

Regulação do Fluxo Luminoso (RFL) nos Municípios do 

Alto Alentejo, considerando duas tecnologias principais: 

Armários com RFL , que controlam a tensão que circula 

num determinado circuito de IP, permitindo a sua regulação 

em função da queda de tensão da rede; Balastros 



Electrónicos com RFL , que possibilitam um controlo 

individual, ou seja, por luminária, limitando a corrente da 

lâmpada; iremos assumir os custos da contrapartida 

nacional de 211 pontos de luz em dois locais (PT0050 e 

PT0024) do nosso concelho (Gavião e Vale de 

Gaviões/Vale de Bordalo). 

 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

• Estamos a preparar o lançamento do concurso para a 

execução do PR2 – Percurso Pedestre das Ribeiras de 

Alferreira e Barrocas. 

 

• No enquadramento do Concurso Público de Concepção 

para a Requalificação dos Moinhos das Ribeiras de 

Alferreira e Barrocas, já apreciámos as propostas e 

decidimos sobre a respectiva classificação/ordenação. 

 

FLORESTA 

•  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 em 

caminhos florestais, situados em zonas de maior risco de 

incêndio. Estes trabalhos foram coordenados pelo senhor 

Comandante dos Bombeiros Municipais de Gavião e pelas 

Juntas de Freguesia do Concelho. 

 

PROTEÇÃO CIVIL / BOMBEIROS 

• Actualmente a Corporação de Bombeiros mantém-se com 

dois grupos de ECIN’s/GPI’s, até ao fim do mês de 

Setembro. Entre 1 e 15 de Outubro, passará a um grupo. A 

época de fogos florestais decorrida até à presente data, 

apesar de algum agravamento em relação ao ano anterior, 

não tem tido nada de grande relevo em termos de área 

ardida no nosso Município. Os Bombeiros para além de 



assegurarem com normalidade os serviços de saúde, 

tiveram diversas intervenções em incêndios na área do 

nosso Município e nos municípios vizinhos. 

 

• Além  da Formação Contínua ao pessoal de serviço, 

realizaram-se ações de vigilância e deteção, construíram-

se bancos/cabides para os vestiários, montou-se e 

procedeu-se à pintura da nova Unidade de Formação para 

Combate a Incêndios Urbanos do Corpo de Bombeiros, 

que entrará em actividade a partir do próximo dia 15 de 

Outubro. Uma mais valia para o nosso Corpo de Bombeiros 

e Corpos de Bombeiros vizinhos, que o solicitem. 

 

• Para além das Operações de Silvicultura, durante a época 

de fogos florestais a Equipa de Sapadores  Florestais tem 

efectuado sobretudo ações de vigilância e apoio à nossa 

Corporação de Bombeiros, nas intervenções em incêndios 

dentro do concelho. Tendo, nos dias em que as condições 

meteorológicas o permitem, iniciado a limpeza nas 

entradas e saídas dos aquedutos e pontes de Caminhos e 

Estradas Municipais. 

 

Gavião, 26 de Setembro de 2011 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

  

 

 


