
 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO  

• À semelhança dos anos anteriores e na sequência de 

reunião 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 16 Setembro 

(primeiro dia de aulas), transportes escolares, 

alimentação, edifícios escolares, componente de apoio 

à família /prolongamento e ainda as Actividades de 

Enriquecimento Curricular se iniciem dentro dos 

padrões de qualidade que se exigem para os nossos 

alunos, apesar da incerteza que neste momento existe 

no Ministério da Educação relativamente ás AEC(s). 

 

• Os alunos matriculados nas Escolas Secundárias de 

Ponte Sôr e Abrantes e os alunos de Concavada e 

Alvega a frequentar a Escola de Gavião, à semelhança 

do ano anterior vão ter de novo três circuitos de 

transportes escolares. De referir que os mesmos 

alunos vão poder usufruir este ano do transporte em 

carreira pública sem pagar mais nada, beneficiando 

assim do protocolo que o município assinou com a 

Rodoviária do Alentejo e com a Rodoviária do Tejo. 

 

• No âmbito da Ação Social Escolar, vamos continuar a 

financiar integralmente, os livros escolares de todos os 

alunos do 1.º CEB. No 2º e 3º Ciclos financiaremos em 

mais 25% os manuais dos alunos do Escalão B e 25% 

a todos os alunos sem escalão. 

 



DESPORTO 

• Renovamos o apoio à prática desportiva, efetuada na 

Piscina Municipal, através da frequência de escolas, 

classes de competição, manutenção física, reabilitação, 

natação livre e hidroginástica. 

Vamos estimular hábitos desportivos saudáveis 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 modalidade. 

 

• Durante a recente pausa escolar/Férias de Verão, 

promovemos as Férias Desportivas para jovens do 

Concelho. 

 

• Organizaremos, em parceria com a Associação de 

Municípios do Norte Alentejano, o 19º Circuito de BTT do 

Norte Alentejano, 3ª Prova em Belver. De realçar o enorme 

êxito deste evento desportivo, que registou na última 

edição, a adesão de cerca de quatrocentos participantes 

figurando a partir desta data como evento que mais 

participantes teve no nosso Município. 

 

• Vamos organizar, em parceria com o Leadearsor e a 

Federação Portuguesa de Triatlo, o “TRIATLO ALAMAL” 

que inclui a Taça de Portugal PORTERRA, uma iniciativa 

que já se encontra no Calendário Nacional e que por esta 

via irá trazer atletas e visitantes de todo o país, ao nosso 

concelho. 

 

CULTURA 

• Está em curso a empreitada de recuperação dos “Antigos 

Teares do Bairro Tropa”, em Belver, cofinanciada pelo 

PRODER. 

 



• Decorreu, com organização da Câmara Municipal, a 21ª 

Mostra de Artesanato, Gastronomia e Atividades 

Económicas do Concelho, que manteve o seu cariz de 

referência no calendário regional de eventos, e que este 

ano contou com um cartaz de renome nacional,; Xutos e 

Pontapés , Mastiksoul  e Mickael Carreira foram alguns dos 

nomes que fizeram as delicias dos muitos visitantes que 

vieram ao concelho viver estas  tardes e noites fantásticas.  

Foi a edição que mais gente trouxe ao nosso concelho, 

promovendo as suas potencialidades e dinamizando a 

economia local. 

 

• Continuamos a desenvolver uma programação de 

qualidade na nossa Biblioteca Municipal. Exposições de 

artistas Gavionenses, concursos de fotografia são 

exemplos do trabalho efetuado. Para além disso, este 

nosso espaço de cultura, fruto da qualidade do trabalho 

efetuado, tem sabido captar a atenção e o interesse dos 

nossos jovens que já fazem da Biblioteca um local de 

prazer para os seus tempos livres. 

 

TURISMO 

• Adjudicámos a execução do Percurso Pedestre da “Ribeira 

das Barrocas e Alferreira”. 

Os procedimentos para assinatura do respetivo Contrato 

Escrito estão a decorrer. 

O início dos trabalhos vai acontecer muito em breve. 

Tem candidatura aprovada no Programa de Cooperação 

Transfronteiriço “Tejo Internacional”. 

 

PROTECÇÃO CIVIL/BOMBEIROS 

• Na sequência do Acordo de Parceria, com a Federação de 

Bombeiros do Distrito de Portalegre, foi candidatada ao 

QREN a aquisição de duas viaturas para a nossa 

Corporação de Bombeiros, tendo beneficiado de uma 

comparticipação de 85%, as quais já foram adjudicadas e 



estão a ser carroçadas. Trata-se de um VSAE (Viatura 

Pesada de Desencarceramento) e um VTTR (Veículo 

Tanque de Combate Rural) com capacidade de 9.000 litros. 

Sendo o valor destas duas viaturas a quantia de 

474.903,00€. O Orçamento Municipal suporta  

comparticipação nacional. 

 

• Na Corporação de Bombeiros Municipais de Gavião 

mantêm-se 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, 

nomeadamente a Região Norte e Centro. 

 
REDE VIÁRIA 

• Pavimentámos arruamentos em diversas localidades do 

nosso Município (Ferraria, Alvisquer, Torre Cimeira, 

Arriacha Fundeira, Vale de Gaviões, Vale da Vinha, S. 

Bartolomeu e Vale da Madeira). 

Também as vias de circulação automóvel, no interior da 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Gavião, 

foram repavimentadas. 

 

SANEAMENTO 

• Prossegue a obra da nova ETAR do Vale da Vinha, cuja 

execução está a ser feita por administração direta. 

 

 
ÁGUAS 



• Falta executar muito pouco da empreitada de 

“Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a 

Castelo Cernado e Vale da Feiteira, aprovada e 

comparticipada pelo POVT. 

Ocorrem, no momento, trabalhos de levantamento e 

reposição de calçada, repavimentação de pavimentos com 

betuminoso. 

Ainda na próxima semana vão ter início as valetas e 

aplicação de grelhas em passagens para habitações. 

 

URBANISMO 

• Vai ser retomada a empreitada “Regeneração Urbana de 

Gavião”. Faltam executar 20% dos trabalhos, 

nomeadamente Mobiliário Urbano, Quiosque, Ecopontos, 

Contentores de RSU, Paisagismo. 

 
 

 

Gavião, 6 de setembro de 2013 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(Prof. Jorge Manuel Martins de Jesus) 

 

 


