
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Reunimos com as Associações promotoras dos Jogos 

Tradicionais no Município, mantivemos o nosso patrocínio 

que se situa ao nível das deslocações a torneios no 

distrito, na oferta de troféus e no apoio financeiro á 

organização das várias provas efetuadas no concelho.  

 

• Disponibilizámos transporte de apoio à realização de 

diversas Montarias aos Javalis, na área do nosso 

Município. 

 

• Vamos apoiar logisticamente a 1ª Maratona Fonte dos 

Garfos em BTT organizada pelo departamento de BTT DO 

Clube Gavionense. 

 

EDUCAÇÃO 

• Vamos financiar 11% da contrapartida nacional (20%) da 

obra “Ampliação/Alteração da Creche da Santa Casa da 

Misericórdia de Gavião”, conforme Protocolo assinado 

entre as duas instituições e cuja candidatura ao 

INALENTEJO/FEDER já está aprovada, com 

financiamento de 80% garantido. 

 

• Estão fechadas as candidaturas, a Bolsas de Estudo, por 

parte dos jovens naturais e/ou residentes no Concelho, que 

frequentam o Ensino Superior para o ano letivo de 

20011/2012. Deram entrada nos serviços municipais 16 

recandidaturas e 7 novas candidaturas concelhias e quatro 

do concelho irmão do Paul, Cabo Verde. 

 



• Renovámos o apoio aos nossos alunos, patrocinando 

integralmente as visitas de estudo, de acordo com um 

plano efetuado pelo Agrupamento de Escolas de Gavião. 

 

CULTURA 

• Estamos a ultimar procedimentos indispensáveis à 

abertura da Biblioteca Municipal, tais como aquisição de 

fundos (livros, cd’s jornais/revistas, etc..), aplicação 

informática e formação, pessoal, potência elétrica, alarmes 

e regulamento. Em breve será tornada pública a data e 

programa oficial de abertura ao público daquele 

equipamento de utilização coletiva. 

 

• O Núcleo Museológico do Sabão, financiado pelo 

Programa Comunitário de Cooperação Transfronteiriça – 

Tejo Internacional, prossegue conforme calendarização 

física e financeira. 

 

• Apoiámos logisticamente o desfile de Carnaval promovido 

na nossa comunidade pelo Agrupamento de Escolas de 

Gavião.  

 

• Apoiámos logisticamente a Matiné de Fados e Guitarradas 

realizada no Centro Paroquial da Comenda pelas Cotovias     

 

• Foi acordado, em reunião com as Associações do 

Município, o Calendário das Festas de Verão para o ano 

de 2012. À semelhança dos anos anteriores iremos apoiar 

logisticamente as respetivas associações promotoras.    

 

 

SANEAMENTO 

• A nova ETAR de Torre Cimeira/Torre Fundeira já entrou em 

funcionamento, garantindo pleno respeito pelas normas 

ambientais a que estamos legalmente obrigados. 

 



• Estamos a concretizar os procedimentos necessários à 

execução, por Administração Direta, durante o presente 

ano de 2012, das ETAR’s compactas de Domingos da 

Vinha e do Cadafaz. 

 

ÁGUAS 

• A empreitada “Remodelação da Rede de Abastecimento de 

Água a Castelo Cernado e Vale da Feiteira” já está a 

avançar. 

AMBIENTE 

• Procedemos a intervenções de requalificação do espaço de 

lazer da Ribeira da venda, nomeadamente das coberturas 

dos assadores, zona de lavagem de loiça, estrado junto ao 

plano de água e da ponte sobre a ribeira. 

REDE VIÁRIA 

• Está concluída a empreitada “Beneficiação da EM 531 

entre o Entroncamento com a EN 244 até Moinho do 

Torrão”.  

As acessibilidades no interior do nosso Município ficam 

mais qualificadas. 

 

• Aproxima-se da integral execução a obra “Beneficiação do 

CM 1014, no troço entre Gavião e a EN244, passando por 

Amieira Cova”. 

De registar que a circulação rodoviária neste troço, bem 

como a travessia da aldeia de Amieira Cova, são hoje uma 

realidade bem diferente do passado recente e para melhor. 

 

• Já iniciámos os trabalhos, por Administração Direta, da 

qualificação/beneficiação da EM 530, no troço entre a 

EN118 e Atalaia, passando por Degracias. 

 

URBANISMO 

• Prosseguem diversos trabalhos no Loteamento do Calvário, 

sendo que vamos proceder à limpeza e reperfilamento do 



terreno do lote para Equipamento de Utilização Coletiva, 

junto à Biblioteca Municipal. 

 

FLORESTA 

•  Procedemos recentemente à recuperação dos Caminhos 

Vicinais (nas freguesias de Gavião, Atalaia, Margem e 

Comenda) utilizados  no itinerário da prova Desportiva TT/ 

Baja de Portalegre. 

 

PROTEÇÃO CIVIL  

• Foram concluídos, pelos Sapadores Florestais, os 

trabalhos de desobstrução de aquedutos nas Estradas 

Municipais. 

BOMBEIROS 

•  Além da atividade regular, a nossa Corporação encontra-

se em formação contínua, no entanto concluiu-se um 

curso de especialidade de Recertificação de Tripulantes 

de Ambulância de Transporte. 

 

•  Recentemente foram abertas candidaturas para a 

formação de mergulhadores. Dos 14 candidatos, 5 eram 

da Corporação de Bombeiros Municipais de Gavião. E 

apesar de existirem algumas reprovações, todos os 

candidatos da nossa Corporação, passaram com 

aproveitamento à fase de acesso ao Curso de 

Mergulhadores. 

 

  

 

Gavião, 24 de fevereiro de 2012 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


