
 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO  

• Apoiámos os eventos efectuados pelo Agrupamento de 

Escolas de Gavião nesta quadra de Natal com os 

transportes para os alunos dos pólos da Comenda e Vale 

de Gaviões. 

 
• À semelhança dos anos anteriores assinámos protocolo no 

âmbito da Acção Social Escolar com o Agrupamento de 

Escolas de Gavião tendo em vista a implementação de 

medidas de apoio sócio-educativo que compreendem a 

atribuição de benefícios como alimentação, material de 

desgaste, fotocópias, material de expediente e limpeza. 

Neste âmbito, pagámos integralmente os manuais ao 

1ªCEB independentemente dos escalões e constituímos 

em reunião do executivo de 21 de Setembro de 2011 uma 

comissão para elaborar regulamento que permita apoiar os 

alunos dos 2º e 3º Ciclos . 

 
• Abrimos inscrições para atribuição das Bolsas de Estudo 

do Município para os alunos naturais ou residentes no 

Município, que frequentam o Ensino Superior. 

 

DESPORTO 

• Continuamos a desenvolver o projecto da Ginástica de 

Manutenção nas Freguesias. 

 
• Iremos participar na XI Edição dos Jogos do Norte 

Alentejano em várias modalidades como temos feito em 

anos anteriores. 

 



• Apoiámos logística e financeiramente o III Passeio Todo o 

Terreno –Rota do Tejo , organizado pelos nossos 

Bombeiros Municipais e  Terceiro Passeio TT organizado 

pelo Centro  de Cultura e Convívio de Amieira Cova. 

 

• Organizámos conjuntamente com a CIMAA, O 17º Cross 

Country do Norte Alentejano, 3ª Prova de Belver. Evento de 

inegável êxito, que se tem afirmado como um dos melhores 

circuitos para os amantes da modalidade, e que tem trazido 

ao nosso concelho gente de todas as regiões do País. 

 

CULTURA  

• Promovemos condigno e participado Programa 

Comemorativo do Feriado Municipal. 

Foi oportunidade para uma visita pública às instalações da 

nossa Biblioteca Municipal, que brevemente abrirá ao 

público. 

 

• Á semelhança do ano anterior apoiámos logística e 

financeiramente 

- a Associação Juvenil ACAJUG, na organização do  ciclo 

de Cinema   ; 

-o Grupo de Cantares Terras de Guinditesta, na 

organização do Festival de Cantares de Belver; 

- o CCD da Banda Juvenil do Município de Gavião e o 

Orfeão da Comenda – Estrela da Planície, na Organização 

das respectivas Festas de Natal. 

 

• No âmbito da parceria com o Centro Social de Margem e a 

Associação Cultural e Recreativa de Margem organizámos 

as segundas jornadas gastronómicas do Feijão Frade da 

Ribeira de Margem. 

 

SANEAMENTO 

• A nova ETAR que servirá as localidades de Torre Cimeira e 

Torre Fundeira está concluída, entrando brevemente em 



funcionamento, sob a responsabilidade da Empresa Águas 

do Norte Alentejano. 

 

ÁGUAS 

• Foi adjudicada a empreitada “Remodelação da Rede de 

Abastecimento de Água a Castelo Cernado e Vale da 

Feiteira”. 

O Contrato está assinado e aguardamos o visto do Tribunal 

de Contas, para início dos trabalhos. 

 

AMBIENTE 

• A Época Balnear encerrou no dia 30 de Setembro. A 

frequência de banhistas à Praia Fluvial, bem como outros 

transeuntes a todo o complexo envolvente, incluindo os 

passeios pedonais foi um êxito. Não ocorreram problemas 

a assinalar. 

 

URBANISMO 

• Prosseguem investimentos no Loteamento Urbano do 

Calvário, em áreas como a iluminação pública, passeios e 

comunicações. 

 

REDE VIÁRIA 

• Está praticamente concluída a empreitada “Beneficiação da 

Estrada Municipal 531, desde o Entroncamento com a E.N. 

244, até Moinho do Torrão”. 

Os utentes dizem-nos que foi uma excelente intervenção. 

 

• Avança a obra “Beneficiação do Caminho Municipal 1014, 

no troço entre a Rua Dr. Dias Calazans (Gavião) e a E.N. 

244, passando por Amieira Cova”. 

Serão constatáveis as grandes melhorias na circulação 

rodoviária nesta zona do Município de Gavião, bem como 

na travessia da aldeia. 

 

 



 

FLORESTA 

•  Apesar de um ano com condições climatéricas adversas, 

propício a ignições de incêndios florestais, obrigando a 

prolongar o período de vigilância e prevenção até 31 de 

Outubro, podemos afirmar que as ignições foram 

francamente reduzidas. Este número traduz-se mais uma 

vez, na actividade atenta da nossa Corporação de 

Bombeiros, dos Sapadores Florestais, pelas medidas 

preventivas implementadas pelo Município e as acções de 

sensibilização, junto da população. 

 

Ignições  – 16 

Área ardida  – 7,5 hectares 

 

• Terminada que foi a dita época de fogos florestais, a 

actividade dos Sapadores tem-se traduzido no seguinte: 

- Limpeza e desobstrução de aquedutos nas Estradas 

Municipais; 

- Prestação de serviços a particulares; 

- Prestação de serviço público obrigatório, dentro e fora do 

Município. 

 

PROTEÇÃO CIVIL / BOMBEIROS 

• Além da actividade regular, no dia-a-dia e 

independentemente da época de fogos florestais, a 

formação continua a ser uma aposta sólida e exigente da 

nossa Corporação de Bombeiros: 

 

FORMAÇÃO ADQUIRIDA NO ANO 2011 

-Instrução/Formação Geral Interna para todos os 

Bombeiros no Quadro Activo; 

  

Formação Externa  

- Nas instalações do Corpo de Bombeiros de Gavião 

decorreram 7 cursos. 



 

 - Ocorreram ainda formações em áreas como: Técnicas 

de Socorrismo, Operadores de Central, Tripulantes de 

Ambulâncias de Socorro, Recertificação de Nadador-

Salvador, Curso Operacional de Desfibrilhação e 

Formação Inicial para novos bombeiros. 

. 

- Os 12 estagiários, que formalizaram o curso prestaram o 

juramento no dia do aniversário da nossa Corporação de 

Bombeiros, que complementou 64 anos, no passado dia 

11 de Dezembro.  

  

 

Gavião, 16 de Dezembro de 2011 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


