
 

 
 

 

 

 

EDUCAÇÃO  

 

• À semelhança dos anos anteriores apoiámos os eventos 

efetuados pelo Agrupamento de Escolas de Gavião nesta 

quadra de Natal, com a oferta dos  filmes; “Brave “ para os 

alunos do pré-escolar e do 1º Ciclo e a “ Invenção de Hugo” 

para os alunos do 2º e 3º Ciclo. De registar que foi uma 

iniciativa bastante apreciada pelos alunos e professores do 

agrupamento. Efetuámos ainda o transporte dos alunos 

dos pólos da Comenda e Vale de Gaviões para assistirem 

ao filme. 

• Assinámos protocolo no âmbito da Ação 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. Pagámos integralmente os manuais 

ao 1ªCEB independentemente dos escalões e  

comparticipámos financeiramente os manuais do 2º e 3º 

Ciclo efetivando  assim , o regulamento que este Município  

criou para apoio social aos manuais escolares . 

• Abrimos inscrições para atribuição das Bolsas de Estudo 

do Município para os alunos naturais ou residentes no 

Município, que frequentam o Ensino Superior. 

 

DESPORTO 

• O projeto da Ginástica de Manutenção nas Freguesias 

continua com grande êxito. De assinalar que outras 

localidades já manifestaram vontade de aderir a este 

projeto. 



 
• Iremos participar na XII Edição dos Jogos do Norte 

Alentejano em várias modalidades como temos feito em 

anos anteriores. 

• Apoiámos logisticamente a 26ª Edição a BAJA Portalegre 

500, que teve lugar nos dias 1, 2 e 3 de Novembro.  

 

CULTURA  

• Promovemos digno e participado Programa Comemorativo 

do Feriado Municipal destacamos : 

- exposição “ Gentes da Atalaia “   de Mário Matos Rosa na 

biblioteca municipal; 

-exposição “ Cantos e Recantos “ de Eduardo Mariano no 

cine - teatro Francisco Ventura; 

-1º Concurso de Fotografia de Gavião na Biblioteca 

Municipal; 

-entrega de comparticipações financeiras dos manuais 

escolares aos alunos do Agrupamento de Escolas de 

Gavião. 

• Á semelhança do ano anterior apoiámos logística e 

financeiramente: 

- a Associação Juvenil ACAJUG, na organização do  

Festival de Tunas ; 

-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 respetivas Festas de Natal. 

- o 7º Grande Convívio de Ex- combatentes do Ultramar. 

• Prossegue a obra de recuperação do edifício património 

municipal “Antigos Teares do Bairro Tropa em Belver”, 

financiada pelo PRODER. 

ÁGUAS 

• Decorre com apreciável qualidade e ritmo de execução a 

obra “Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a 

Castelo Cernado e Vale da Feiteira”.  



Substituição de ramais, substituição de contadores e sua 

transposição para o exterior das habitações estão a 

acontecer. 

Já se iniciaram igualmente as pavimentações dos 

arruamentos. 

 

 

SANEAMENTO 

• Iniciaram-se os trabalhos de execução de conduta 

elevatória para transporte das águas residuais domésticas 

da localidade de Vale da Feiteira para a ETAR de Castelo 

Cernado. 

• As novas ETAR’s de Domingos da Vinha e Cadafaz, 

executadas por administração direta, estão quase 

concluídas. 

• Em breve vão iniciar-se os trabalhos de construção da nova 

ETAR do Vale da Vinha. 

 

AMBIENTE 

• A época balnear encerrou a 30 de setembro. A frequência 

de banhistas à Praia Fluvial do Alamal, bem como 

transeuntes do complexo envolvente ou utilizadores do 

Passeio Pedestre foi um êxito. Não ocorreram problemas a 

assinalar. 

URBANISMO 

• Já foi adjudicada a obra “Regeneração Urbana da Zona 

Compreendida entre a Rotunda da Residencial até ao 

Cruzamento da Rua Dr. Eusébio Leão, com a Rua Dr. Dias 

Calazans”, em Gavião. 

 

REDE VIÁRIA 

• Executámos trabalhos de pavimentação de arruamentos 

em Alvisquer, Areia, Torre Cimeira, Comenda e Gavião. 

FLORESTA 

•  Até ao dia 15 de outubro mantiveram-se as ações de 

vigilância e deteção, tanto pela Equipa de Sapadores 



Florestais, como dos grupos de ECINES dos Bombeiros 

Municipais de Gavião. 

• Dadas as condições climatéricas adversas e, apesar do 

reforço de meios na área do Município, o número de 

incêndios florestais e de área ardida, à semelhança do que 

se passou em todo o território nacional aumentou de forma 

significativa. No entanto verificou-se que este aumento se 

deveu a questões de negligência humana, por um lado, e 

de ordem criminosa, por outro. 

Ocorrências – 18 

Área Ardida – 86,03 hectares 

(A área ardida foi influenciada por duas ocorrências 

registadas no dia 1 de setembro em Vale da Vinha, com 

uma área de 21,2766 (ha) e no dia 4 de setembro em 

Cadafaz, com uma área de 46,6600 (ha); 

• Terminada a época de fogos florestais, a atividade dos 

Sapadores traduziu-se na gestão de combustíveis da 

responsabilidade do Município, dando como exemplo a 

limpeza de caminhos, povoamentos, desobstrução de 

aquedutos num total de 574 horas; 

- Prestação de serviços na gestão de combustíveis, 

solicitado por particulares, num total de 574 horas; 

- Participação e sensibilização nas comemorações do Dia 

da Floresta Autóctone, realizado no dia 21 de novembro 

nas escolas do concelho (Comenda, Vale de Gaviões e 

Gavião) 

 

BOMBEIROS 

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

independentemente da época de fogos florestais ter sido 

exigente, a formação contínua continua a ser uma aposta 

sólida da nossa Corporação de Bombeiros. Tendo sido já 

enviada à Autoridade Nacional de Proteção Civil o Plano de 

Formação para o Ano 2013; 

A Corporação de Bombeiros de Gavião é reconhecida 

pelos responsáveis da ANPC como uma das mais bem 



preparadas técnica e operacionalmente, o que se 

comprova pelos resultados registados. 

 

JUVENTUDE 

• Em outubro ocorreu o enquadramento de dez (10) jovens 

no Programa de Ocupação Municipal Temporária de 

Jovens. Esta atividade ocupacional a tempo parcial, para 

juventude com idade entre os 18 e 30 anos, tem uma 

duração de seis meses e os participantes têm direito a uma 

bolsa mensal de duzentos euros. 

 

Gavião, 14 de dezembro de 2012 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 


