
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Apoiámos o Departamento de BTT do Clube Gavionense, 

na 3ª Maratona BTT, que contou com 215 inscritos vindos 

de todo o país. 

• Recebemos a Cerimónia Oficial de Abertura dos Jogos do 

Norte Alentejano, onde a nossa Piscina Municipal recebeu 

cerca de 400 praticantes seniores de hidroginástica dos 

vários concelhos, e que encheram de movimento, cor e 

alegria o espaço, foi um dia de muita animação não só 

para os praticantes como para toda a população em geral. 

• Apoiámos o Centro Cultural Recreativo e Desportivo da 

Ferraria em mais uma edição do Raid TT da Ferraria, 

prova que este ano contou com a participação dos 

melhores pilotos nacionais, esta prova é não só importante 

para a economia local como para a própria divulgação do 

nosso concelho. 

• Apoiámos o Clube Recreativo e Desportivo Belverense em 

mais uma grande jornada de Jogo da Malha, onde reuniu 

praticantes de toda a região que disputaram mais um 

Torneio da Associação de Jogos Tradicionais do Distrito de 

Portalegre. 

 

 

EDUCAÇÃO 

• Assinámos o protocolo SABE (Serviço de Apoio às 

Bibliotecas Escolares) que traduz o culminar de práticas 

que se consubstanciam num quotidiano que assenta na 

cooperação entre a biblioteca municipal e escolar. 



• Apoiámos, a nível de transporte, as atividades que o 

Agrupamento vai realizando como o desporto escolar, 

visitas de estudo pelo concelho, entre outras atividades 

que vão surgindo. 

• Contemplamos 19 alunos que frequentam o ensino 

superior com Bolsas de Estudo, o município sente-se na 

obrigação de estimular e motivar os jovens para 

estudarem, contribuir para a construção individual dos seus 

percursos formativos, ajudar à sua formação qualificada e 

apoiar financeiramente todos aqueles que, não obstante 

das suas capacidades, são economicamente 

desfavorecidos. 

• Apoiámos a organização de um Café-Concerto no Cine-

teatro Francisco Ventura com uma banda composta por 

jovens instrumentistas das Bandas de Gavião e de 

Galveias sob a batuta do maestro Sílvio Pleno, as notas da 

juventude acompanharam as vozes dos mais idosos. 

• Apoiámos um encontro Intergerações da Universidade 

Sénior de Gavião (USG), em que para além do Coro da 

USG atuou o Coro Pequenas Vozes da Figueira da Foz, 

que encheu o Cine-teatro Francisco Ventura com as 

grandes vozes dos pequenos cantores. 

 

CULTURA 

• O Orfeão da Comenda Estrela da Planície esteve em Vigo 

na Região Autónoma da Galiza num Convívio de Coros 

organizado pelo Coral Polifónico Máximo Gorki de Vigo, 

onde mostrou mais uma vez além-fronteiras, as 

potencialidades culturais do Norte Alentejano. 

• O Museu do Sabão de Belver, recentemente recomendado 

pela National Geographic, fez a sua apresentação no dia 

14 de março na BTL (Bolsa Internacional de Turismo). A 

BTL é considerada a principal feira de turismo em Portugal, 

e o nosso município vê a presença no certame como uma 

campanha de promoção do nosso concelho, no âmbito de 

uma parceria entre a Turismo do Alentejo com o objetivo 



de promover e projetar a várias potencialidades de atração 

do nosso concelho. 

• Iniciámos um ciclo de filmagens do nosso concelho que 

visa contribuir para a divulgação e promoção da sua 

riqueza patrimonial e consolidar este Concelho como 

destino turístico. 

 

Biblioteca Municipal 

• A Biblioteca Municipal recebeu uma exposição de 

fotografia da autoria de Telmo Gil, um artista gavionense, 

colaborador de várias publicações e credenciado fotógrafo 

na área desportiva em particular no automobilismo. 

• Assinalou o Dia Mundial da Mulher – onde foram 

distribuídas caixas de livros pelos cafés e lares das quatro 

freguesias do Concelho de Gavião. A seleção dos mesmos 

incidiu em temas relacionados com as mulheres e livros 

escritos por autoras onde a adesão foi bastante positiva. 

• Assinalou o Dia Mundial da Poesia com um encontro de 

poetisas Gavionenses onde se falou da poesia, dos seus 

encantos e desencantos. 

• O Dia da Internet Segura onde a biblioteca foi às turmas do 

1º ciclo da Escola de Gavião explorar com os alunos os 

perigos da Internet e as regras para a sua utilização de 

forma segura. 

• Comemorámos o 2º Aniversário da Biblioteca com a 

inauguração dos pólos da biblioteca municipal pelas sedes 

de freguesia do nosso concelho, uma forma de criar uma 

relação de proximidade com todos os nossos munícipes. 

 

 

 SAÚDE 

• Segundo o relatório do 1 º trimestre do ano de 2014, a 

Unidade Móvel de Saúde teve 77 saídas, 84 locais 

visitados e foram atendidos 746 utentes. 

 

 



 

REDE VIÁRIA 

• Vamos retomar a aplicação do betão betuminoso em 

arruamentos previsto para Castelo Cernado – Comenda. 

• Continuamos a executar os trabalhos de recuperação de 

valetas e serventias em Castelo Cernado – Comenda. 

• Concluímos a obra de pavimentação do arruamento em 

Moinho do Torrão (entre a rotunda da Rua Bairro Novo e o sítio 

denominado Valinho). 

• Continuamos a executar os trabalhos de 

reparação/manutenção da rede viária na área geográfica do 

Município. 

• Iniciámos a pavimentação em cubos de granito da 

Travessa do Carvalhal, entre a sede do Clube “O Gavionense” e 

os sanitários públicos, prevendo-se a sua conclusão durante o 

próximo mês (Maio). 

• Concluímos os trabalhos de colocação de gradeamento de 

segurança no acesso à Biblioteca Municipal de Gavião, confinante 

com a Rua Dr. Dias Calazans em Gavião. 

• Concluímos os trabalhos de colocação de gradeamento de 

segurança no passeio elevado, na Rua Dr. António Pequito em 

Gavião. 

• Continuamos a executar o revestimento de passeio, no 

Loteamento Urbano de Calvário, em Gavião. 

 

SANEAMENTO 

• Prossegue a obra de Reabilitação da ETAR de Vale de 

Gaviões/Vale de Bordalo. 

• O funcionamento da ETAR de Vale da Vinha está apenas 

dependente da ligação de energia eléctrica. 

• Concluímos a obra de infra-estruturas na Rua Cândido dos 

Reis em Belver, tendo em vista a ligação dos ramais de 

abastecimento de água para consumo humano, águas 

residuais domésticas e águas pluviais, do edifício do novo 

Lar de Belver. 

 



 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

• Concluímos os trabalhos de execução da cobertura nos 

Lavadouros de Vale Pedro Dias. 

 

INDÚSTRIA E ENERGIA 

• Continuamos a executar os trabalhos de remodelação das 

infra-estruturas elétricas de iluminação pública, no Bairro 

Tropa – Belver. 

 

  

 

Gavião, 21 de abril de 2014 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 

 

 

 


