
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Apoiámos as várias associações do concelho na 

organização dos torneios de malha inseridos no calendário 

dos Jogos Tradicionais do Distrito de Portalegre. O nosso 

Concelho tem uma forte tradição nesta atividade e 

devemos continuar a manter esta tradição e convívio entre 

os participantes.  

• Englobada na XIII Edição dos Jogos do Norte Alentejano, 

colaborámos com a Associação de Jogos Tradicionais e 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e a 

Associação Cultural e Recreativa de Margem o torneio da 

Malha que decorreu na freguesia de Margem e que contou 

com cerca de 150 participantes de todo o distrito de 

Portalegre. 

• Apoiámos a deslocação das equipas de Benjamins e 

Infantis do Clube Gavionense na participação num torneio 

em Valado de Frades. 

• Apoiámos a Associação de Caça e Pesca da Freguesia de 

Gavião no seu XXI Concurso de Pesca Desportiva. 

 

EDUCAÇÃO 

• Renovámos com a APEGAV o acordo de parceria relativo 

às Atividades de Animação e de Apoio à Família do Pré – 

Escolar     

•  Apoiámos a APEGAV na sua festa de final de final do ano 

letivo e este ano com a comemoração do 19º ano de vida 

da associação.  



• Continuamos a apoiar, a nível de transporte, as atividades 

que o Agrupamento vai realizando como o desporto 

escolar, visitas de estudo entre outras atividades. 

• Apoiámos o nosso Agrupamento na festa de encerramento 

do ano letivo, trata-se de uma momento importante de 

confraternização que reúne pais e alunos de todo o 

concelho. 

 

CULTURA 

• Inserido na programação dos 40 anos do 25 abril 

trouxemos até ao nosso Cineteatro uma comédia musical 

que deliciou todos os presentes. 

• Apoiámos a Biblioteca Municipal nas várias atividades que 

realizou em que destacamos a comemoração do Dia da 

Mãe, Dia Mundial da Dança e ainda na comemoração do 

Dia Mundial dos Museus uma iniciativa simultânea da 

Biblioteca e do Museu do Sabão.  

• Colaborámos com a Biblioteca Municipal e Biblioteca  

Escolar na organização do  Mercado do Livro que  registou 

uma adesão verdadeiramente notável. O destaque vai 

ainda para momentos únicos como as leituras, a 

apresentação de livros como a encenação da “Borboleta 

Mágica”, de Odete Canha, de entre outros momentos que 

revelam a acertada programação do evento e a escolha do 

espaço. 

• Apoiámos o CCD da Banda Juvenil nas comemorações do 

seu XXV aniversário em que destacamos um fabuloso 

concerto no mês de maio pela Orquestra Juvenil da 

Freguesia de Valado dos Frades e recentemente no dia do 

seu aniversário. 

• Executámos a pintura em paredes interiores na zona do bar, 

sanitários e camarins do Cineteatro Francisco Ventura em 

Gavião; 

• Vamos iniciar os trabalhos de pintura em paredes exteriores 

e interiores, substituição de caixilharia e vãos, colocação de 



novo gradeamento em varanda e recuperação da cobertura 

da Casa do Povo de Gavião; 

 

TURISMO 
• Inaugurámos o Percurso Pedestre “Corredor Ecológico das 

Ribeiras de Alferreireira e Barrocas”, um percurso de rara 

beleza desde a vila de Atalaia até ao Tejo, com regresso à 

localidade. 

 
• Apoiámos a Universidade Sénior de Gavião (USG) na sua 

festa de encerramento do ano letivo bem como no seu 

teatro revista que se vai realizar hoje pela turma de teatro 

da universidade  .  

 

REDE VIÁRIA 

• Concluímos a pavimentação em cubos de granito da 

Travessa do Carvalhal, entre a sede do Clube 

“Gavionense” e os sanitários públicos; 

• Vamos iniciar a limpeza de bermas, valetas e taludes, nos 

caminhos e estradas municipais. 

 

SANEAMENTO 

• Concluímos a obra de Reabilitação da ETAR de Vale de 

Gaviões/Vale de Bordalo, faltando apenas a ligação da 

eletricidade; 

• O funcionamento da ETAR de Vale da Vinha está apenas 

dependente da ligação da energia elétrica. 

 

INDÚSTRIA E ENERGIA 

• Concluímos os trabalhos de remodelação das 

infraestruturas elétricas de iluminação pública, no Bairro 

Tropa – Belver; 

 

 

 



 

HABITAÇÃO 

• Concluímos a montagem de contentores subterrâneos 

(ecoponto + RSU) no Loteamento Urbano do Calvário – 

Gavião. 

 

MERCADOS E FEIRAS 

 

• Decorre a execução da pintura em paredes exteriores e 

interiores do Mercado Municipal em Gavião; 

 

FUNÇÕES ECONÓMICAS 

 

• Executamos a reparação de açudes no Regadio Tradicional 

de Margem. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

• Prossegue a colocação de placas de toponímia na 

freguesia de Belver. 

 

 

  

 

Gavião, 9 de junho de 2014 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 

 

 


