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EDUCAÇÃO 
 
 

• Apoiámos o Agrupamento de Escolas de Gavião nesta quadra de natal, com a 

oferta de dois filmes. Assim como o transporte dos alunos dos polos da 

Comenda e Vale de Gaviões para assistirem aos filmes. 

 

• Foi realizada de novo a candidatura no Programa ECO- Escolas programa 

internacional que pretende desenvolver ações no âmbito da educação 

ambiental. 

 

• No âmbito do Acordo de Colaboração estabelecido anteriormente a propósito 

das Atividades de Animação e Apoio à Família do Pré-escolar, o município 

concedeu um apoio à Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Gavião, devido á necessidade da animadora colocada no Jardim-de-Infância de 

Vale de Gaviões realizar mais três horas diárias de trabalho. 

 

• Devido à redução que o Ministério da Educação fez no  apoio aos alunos com 

necessidades educativas especiais, o Município concedeu um apoio financeiro 

para que alunos continuem a ter um  acompanhamento e frequência do CRIPS 

Centro de Recuperação Infantil de Ponte de Sor.  

 

DESPORTO 

 

• Concedemos apoio logístico e financeiro á Associação (H)AJA GAVIÃO para a 

realização de um dia de várias atividades desportivas (aula de zumba, torneio 

de mini - futsal, torneio de malha, torneio de sueca, ) 
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• Organizámos em conjunto com Comunidade Intermunicipal do Norte 

Alentejano, o XX Circuito de BTT do Norte Alentejano que contou com mais de 

300 participantes num trajeto desenhado de novo a partir da Urbanização do 

Calvário.  

 

• Apoiámos em conjunto com o Clube Atlético e Recreativo de Atalaia a 

participação de dois representantes do nosso concelho na 28.ª BAJA 

PORTALEGRE 500.  

 

• Estabelecemos novamente com o Clube Gavionense o Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo com efeitos para a época desportiva 2014/2015. 

 

• Concluímos os trabalhos de construção de muro de vedação na envolvente ao 

Campo de Jogos do Parque Desportivo do Salgueirinho; 

 

• Concluímos os trabalhos de impermeabilização da cobertura, aplicação de 

pavimento nos balneários, reparação de canalização de água e pinturas 

interiores, na Piscina Coberta em Gavião. 

 

 

CULTURA 

 

• Apoiámos a Biblioteca Municipal nas várias atividades realizadas ao longo 

destes meses  entre elas destacamos o concurso de Fotografia e o Concurso 

de Conto Infantil. 

 

• Organizámos, em conjunto com o Grupo de Cantares Terras de Guidintesta, o 

2.º Festival de Acordeão do Concelho de Gavião com a participação de 11 

acordeonistas entre eles 2 campeões do mundo. O evento decorreu nas 4 

freguesias do concelho, sendo o encerramento do festival em Belver.  
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• Colaborámos com a Junta de Freguesia de Margem na realização das 4ªs 

Jornadas Gastronómicas do Feijão Frade da Ribeira da Margem, este ano com 

novo formato onde se deu destaque aos produtos da freguesia. 

 
• Apoiámos a ACAJUG – Associação Cultural e Artística da Juventude 

Gavionense na realização do seu Festival de Tunas. 

 
• Apoiámos o grupo de cantares terras de Guindintesta na, 25ª edição do Festival 

de Cantares de Belver. 

 
• Inaugurámos o Centro Interpretativo do Castelo de Belver. Um projeto iniciado 

pelo anterior executivo e com a colaboração da Direção Regional de Cultura do 

Alentejo que será mais um instrumento para a divulgação do património do 

concelho e do próprio monumento nacional e da freguesia de Belver. 

 

• O cineteatro Francisco Ventura esgotou a lotação na tarde do Feriado 

Municipal, com a subida ao palco do teatro de comédia “Cucurrucu”. Tratou se 

de mais uma grande momento cultural para a gente do nosso concelho. 

 

• Organizámos a apresentação de três livros , dois livros intitulados “ Caçadores 

de Paixões” e “Três Luas com Sonhos Dentro” da autoria do médico João 

Galinha Barreto e um outro intitulado Maestro Capitão Sílvio Pleno – “ Um 

Viajante com Bagagem” da autoria de João Florindo,  Familiares, amigos, 

autarcas e representantes de várias instituições do concelho marcaram 

presença, nas duas  sessões de apresentação . 

 
• Decorrem os trabalhos de revestimento de pavimentos e paredes, execução de 

rebocos e pinturas interiores, instalações elétricas, etc., na “Casa do Povo” em 

Gavião; 
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• Reparamos o revestimento da cobertura da Igreja de São Brás (Belver); 

 

• Executamos os trabalhos de colocação de tubagem enterrada ao longo da 

escadaria de acesso ao Castelo de Belver, para permitir a instalação de linhas 

telefónicas no Castelo de Belver; 

 

• Procedemos à reparação das infraestruturas elétricas no interior e exterior do 

Castelo de Belver; 

 

• Decorrem os trabalhos de impermeabilização da cobertura no Cine Teatro 

Francisco Ventura – Gavião. 

 

TURISMO 

 

• Apresentámos a versão final do filme promocional do concelho. Um projeto 

fundamental para aproveitarmos e explorarmos as potencialidades existentes 

de modo a atrair mais visitantes. 

 

•  Faz parte da estratégia do Município reforçar a divulgação das potencialidades 

turísticas do Concelho, por isso aproveitamos quem nos visita para a Feira dos 

Cereais ou a 28.ª BAJA PORTALEGRE 500 para fazer um pouco de divulgação 

do que melhor temos no nosso concelho.  

 

 

UNIVERSIDADE SÉNIOR 

 

• Apoiámos a universidade sénior no âmbito da Cerimónia de Abertura do Ano 

Letivo bem como nas atividades desenvolvidas ao longo destes meses. 
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• Comemorámos o Dia da Floresta Autóctone, uma iniciativa do Gabinete 

Técnico Florestal, em que tivemos a participação dos alunos da universidade 

sénior e do Agrupamento Escolas de Gavião  

 
 

REDE VIÁRIA 

 

• Iniciámos a execução do pavimento dos dois acessos ao futuro Lar de Belver; 

 

• Continuamos os trabalhos de pavimentação nos arruamentos de Castelo 

Cernado, incluindo o acesso ao Cemitério no qual se procedeu também ao 

revestimento da valeta em betão; 

 

• Iniciámos os trabalhos de alargamento de valetas e de colocação de troço de 

coletor de águas pluviais, na Ferraria; 

 

• Decorrem os trabalhos de reparação de “buracos” nas estradas e caminhos 

municipais do Concelho; 

• Concluímos a execução do muro de suporte/vedação confinante com a Rua da 

Capela, junto ao PT/entrada para o futuro Lar em Belver. 

 

HABITAÇÃO 

 

• Decorre a execução do revestimento de passeios no Loteamento Urbano do 

Calvário - Gavião; 

 

• Concluímos a montagem de uma ilha com contentores subterrâneos para 

recolha seletiva de resíduos domésticos, no Loteamento Urbano do Calvário – 

Gavião; 
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• Decorrem os trabalhos de limpeza, demolição, reparação, correção, etc, em 

edifícios particulares, em substituição dos proprietários que não deram 

cumprimento à ordem de execução desses trabalhos. 

 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

• Concluímos a execução da obra do Miradouro do Cruzeiro – Gavião (anfiteatro 

ao ar livre/palco/quiosque/mobiliário ligeiro/iluminação/acessos/revestimento 

de pavimento). 

 

 

INDÚSTRIA E ENERGIA 

 

• Concluímos os trabalhos de colocação de iluminação pública na Rua das 

Alfarrobeiras – Gavião; 

 

• Concluímos a execução de reforço da iluminação pública no Largo Nossa 

Senhora dos Remédios, em Gavião. 

 

SANEAMENTO 

 

• Iniciámos os trabalhos de construção da Estação Elevatória, incluindo conduta 

elevatória, no Vale da Feiteira o que vai permitir que a totalidade das águas 

residuais domésticas do Vale da Feiteira, sejam conduzidos para a ETAR de 

Castelo Cernado. 
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MERCADOS E FEIRAS 

 

• Concluímos a execução de pintura em paredes exteriores do Mercado 

Municipal de Gavião; 

 

• Decorre a execução da impermeabilização da laje de cobertura do Mercado 

Municipal de Gavião; 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

• Procedemos à reparação/manutenção de 6 contentores subterrâneos para 

recolha seletiva (3 contentores localizados no Jardim Novo em Gavião e 3 na 

Alameda 25 de Abril em Gavião), bem como à substituição dos respetivos 

marcos de deposição de resíduos; 

 

• Iniciamos o procedimento para aquisição de 2 contentores subterrâneos de 3 

m3 para substituição dos de 5 m3 (um na ilha do Jardim Novo e outro na ilha da 

Alameda 25 de Abril). 

 
 

 
PATRIMÓNIO MUNICIPAL 
 

• Chegámos a acordo com a empresa IVECO, relativamente ao processo judicial 

que nos opunha e, no Feriado Municipal, apresentámos formalmente o novo 

autocarro do Município. Uma viatura de 35 (+2) lugares, moderna e confortável. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


