
 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO  

• Com a Direção 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 14 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. 

 

• A existência de alunos matriculados nas Escolas 

Secundárias de Ponte Sôr e Abrantes e o crescimento 

das matrículas dos alunos de Concavada e Alvega a 

frequentar a Escola de Gavião, ditaram, à semelhança 

do ano anterior, a criação de três 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. 

 

• No âmbito da Ação Social Escolar, aguardamos a 

aprovação pela Assembleia Municipal do Regulamento, 

aprovado pelo executivo municipal em 14 de agosto de 

2012, que permitirá continuar a financiar integralmente, 

os livros escolares de todos os alunos do 1.º CEB  e 

25% dos manuais dos alunos do Escalão B e 25% a 

todos os alunos sem escalão do 2º e 3º Ciclo do 

Agrupamento Vertical de Gavião. 

 



DESPORTO 

• Apesar do contexto económico de grande austeridade, em 

que vivemos, vamos continuar a apoiar a prática 

desportiva, efectuada na Piscina Municipal, através da 

frequência de escolas, classes de competição, manutenção 

física, reabilitação ou natação livre. 

Com o início do seu funcionamento vamos permitir a 

continuidade dos estímulos e incentivos às pessoas de 

idade mais avançada e que vivem nas localidades mais 

distantes da sede do concelho, 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. 

 

• Organizámos, em parceria com a Associação de 

Municípios do Norte Alentejano, o 18º Circuito de BTT do 

Norte Alentejano, 4ª Prova em Belver. De realçar o enorme 

êxito deste evento desportivo, que registou a adesão de 

cerca de quatrocentos participantes figurando a partir desta 



data como evento que mais participantes teve no nosso 

Município. 

 

• Organizámos em parceria com o INATEL e a Federação 

Portuguesa de Triatlo o “TRIATLO ALAMAL” que inclui a 

Taça de Portugal PORTERRA, uma iniciativa que 

queremos no Calendário Nacional de Triatlo e que por esta 

via traga atletas e visitantes de todo o país, ao nosso 

concelho.Foi bom falar com imensa gente surpreendida e 

maravilhada com as paisagens do nosso Município. 

CULTURA 

• A remodelação da antiga Escola Primária de Belver, para 

instalação do Núcleo Museológico do Sabão, financiado 

pelo Programa de Cooperação Transfronteiriço “Tejo 

Internacional” está concluída. Trabalha-se nesta altura nos 

conteúdos. 

 

• Decorreu, com organização da Câmara Municipal, a X 

Feira Medieval de Belver, que manteve o seu cariz de 

referência no calendário regional de eventos, e fez chegar 

até nós uma grande quantidade de visitantes, que viveram 

tardes e noites fantásticas.  

 

ÁGUAS 

• Prossegue conforme cronograma físico e financeiro, a 

empreitada “Remodelação da Rede de Abastecimento de 

Água a Castelo Cernado e Vale da Feiteira”, sendo 

constatável, para além da execução, uma boa organização 

de obra, que pretende salvaguardar a vivência quotidiana 

das populações mais próximas dos trabalhos. 

 

• Estamos a concretizar o abastecimento de água ao 

Cemitério de Vale de Gaviões, a partir de Vale de Bordalo, 

implantando 1200 m de tubo. 

 

 



SANEAMENTO 

• Já se iniciaram os trabalhos de construção da nova ETAR 

de Domingos da Vinha. 

 

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 

2012, tendo decorrido até ao momento com normalidade e 

plena satisfação dos utentes da Praia Fluvial do Alamal, 

registando-se uma frequência absolutamente extraordinária 

de banhistas. 

 

REDE VIÁRIA 

• A beneficiação da Estrada Municipal 530, com passagem 

por Degracias e Atalaia, até à Estrada Nacional 118 está 

praticamente concluída, apenas falta a sinalização no 

pavimento, a ocorrer em breve, com recurso a prestação de 

empresa especializada. 

 

• Decorrem trabalhos de repavimentação de arruamentos em 

Gavião, Alvisquer, Areia e Torre Cimeira, envolvendo 

trabalhadores e máquinas municipais. 

 

TURISMO 

• Está disponível o novo folheto de promoção turística do 

Município de Gavião, editado pelo Turismo do Alentejo. 

 

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 pontuais 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. 

 

PROTEÇÃO CIVIL / BOMBEIROS 

• Actualmente a Corporação de Bombeiros mantém-se com 

três 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, registou um aumento do número 

de incêndios e de área ardida, mas podemo-nos orgulhar 

do método de organização, planeamento, combate e 

empenhamento, por parte dos agentes intervenientes, no 

nosso concelho, menorizando assim eventuais danos de 

maior dimensão. Os Bombeiros para além de assegurarem 

com normalidade os serviços de saúde, tiveram diversas 

intervenções em incêndios na área do nosso Município, 

nos municípios vizinhos e fora do Distrito, integrando e 

comandando grupos de socorro para outras zonas do país. 

 
• Além da Formação Contínua, realizaram-se ações de 

vigilância e deteção. 

 

• Com o empenhamento da Câmara Municipal, do Comando 

dos Bombeiros, da Federação dos Bombeiros do Distrito de 

Portalegre em Protocolo já assinado com o INEM, o nosso 

concelho irá ser dotado de um PEM – Posto de Emergência 

Médica, integrado na reorganização da Rede Nacional de 

Meios de Emergência Médica Pré-hospitalar.  

Os pontos PEM, na sua maioria têm como parceiros 

principais as Corporações de Bombeiros. 

O PEM será sediado no Corpo de Bombeiros Municipais de 

Gavião tendo técnicos formados, viatura ambulância e 

equipamento ali colocado pelo INEM. 

O início oficial do posto PEM será no dia próximo dia 1 de 

novembro. 

 



• Para além das Operações de Silvicultura, durante a época 

de fogos florestais a Equipa de Sapadores Florestais tem 

efectuado sobretudo ações de vigilância, apoio à nossa 

Corporação de Bombeiros, nas intervenções em incêndios 

dentro e fora do concelho.  

 

 

Gavião, 21 de Setembro de 2012 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


