
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Fizemos uma reunião com todas as associações do 

concelho que participam nos jogos tradicionais, de modo a 

planificar a nova época. Iremos continuar com o apoio 

financeiro e o apoio nas deslocações fora do concelho. 

 

• Iremos apoiar a secção de BTT do Clube Gavionense na 

sua 4ª Maratona, que se vai realizar pelo concelho; 

percorrendo, este ano, as freguesias de Margem, Comenda 

e União das Freguesias de Gavião e Atalaia. 

EDUCAÇÃO 

 

• Apoiámos financeiramente o Agrupamento de Escolas de 

Gavião nas vistas de estudo dos nossos alunos. As visitas 

de estudo constituem uma importante estratégia de 

motivação e de aprendizagem devido à componente lúdica 

que envolvem. 

 

• Foi deliberada a transferência para o Agrupamento de 

Escolas de Gavião, no âmbito da Acão Social Escolar para 

o ano letivo 2014 /2015. Este valor contempla o apoio aos 

manuais escolares das crianças do 2º e 3.º Ciclos e 

despesas de funcionamento. 

Queremos continuar a dar um papel importante para a 

educação, em geral, apresentando, contudo, uma função 

particularmente relevante nas áreas da Acão Social 

Escolar. 

 

• O inexplicável corte orçamental, imposto ao Agrupamento 

de Escolas, por parte do Ministério de Educação criou a 

necessidade de concedermos apoio financeiro 



extraordinário, destinado exclusivamente ao financiamento 

de um depósito de gaz para aquecimento da escola. Este 

apoio revelou-se de estrema importância, devido às baixas 

temperaturas, que se fizeram sentir nesta época. 

 

CULTURA 

• Continuamos os trabalhos de remodelação/beneficiação na 

“Casa do Povo” em Gavião, encontrando-se em curso, os 

trabalhos de acabamento nas instalações sanitárias. 

 

• Reunimos para acordarmos com todas as associações do 

concelho o calendário de festas de verão para o ano de 

2015. Este encontro também serviu para debatermos os 

problemas do associativismo do concelho, e juntos 

encontrarmos soluções de forma a colmatar as dificuldades 

do dia a dia contribuindo para uma maior dinamização e 

autonomia das associações . 

 

• Apoiámos a Biblioteca Municipal nas várias atividades 

realizadas ao longo destes 2 meses.  

 

• Em conjunto com a União das Freguesias de Gavião e 

Atalaia e o Centro Social dos Bombeiros Municipais, 

organizámos uma festa de final ano onde proporcionámos 

à população do município um ambiente acolhedor e muito 

animado na entrada do ano de 2015. 

 

• Apoiámos o Orfeão da Comenda “Estrela da Planície” no 

seu concerto de Natal, bem como na realização de 

espetáculos pelo concelho nomeadamente nas freguesias 

de Margem e de Belver. Sentimos a importância dos 

nossos grupos locais, como dinamizadores da comunidade.  

    Concedemos ainda apoio financeiro para a concretização 

do seu plano de atividades para o presente ano. 

 

• Em colaboração com a Biblioteca Escolar e Biblioteca 

Municipal organizámos o 1º concurso de presépios onde 

tivemos a participação de 31 concorrentes. Os referidos 



trabalhos foram, depois, expostos nas bibliotecas municipal 

e escolar e ainda no Cineteatro Francisco Ventura. 

 

• Apoiámos a Associação de Caça e Pesca da Freguesia de 

Gavião, na organização da “II Prova de Vinhos da União 

das Freguesias de Gavião e Atalaia. 

 

• Apoiámos financeiramente o CCD da Banda Juvenil do 

Município de Gavião, para a concretização do seu plano de 

atividades para o ano de 2015  

 

• Associámo-nos à homenagem, por parte da Sociedade 

Portuguesa de Autores, ao "Maestro Capitão Sílvio Pleno - 

na apresentação do livro “Viajante com Bagagem", da 

autoria do prof. João Florindo, que decorreu na sede da 

SPA, em Lisboa. 

 
 

 TURISMO 
 

• Desde o dia 1 de janeiro de 2015 que a Unidade de 

Alojamento do Alamal voltou à posse do Município, 

terminando por comum acordo, a concessão que foi feita à 

Fundação INATEL. Era necessário delinear uma nova 

estratégia de dinamização e funcionamento daquele 

espaço. É isto que estamos a tentar encontrar neste 

momento. 

 

• O Município vai participar na BTL 2015 - Feira Internacional 

de Turismo, que se vai realizar entre os dias 25 fevereiro e 

1 março na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa. 

Reconhecendo a importância que o turismo representa 

para este município, revelou-se de extrema importância a 

participação nesta feira temática, de carácter internacional, 

como forma de divulgação e promoção da nossa riqueza 

patrimonial e de consolidação este Concelho como destino 

turístico. 

 
 

 



AÇÃO SOCIAL 

•  Apoiámos logística e financeiramente o Centro Social 

Belverense. As funções sociais desempenhadas no nosso 

concelho pelas Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, merecem da nossa parte um particular carinho. 

Sabemos o quanto são importantes na comunidade onde 

existem, primeiro pelo trabalho que desenvolvem e depois 

como empregador de excelência. 

Se no ano anterior dissemos presente quando o Centro 

Social de Margem precisou de apoio, o mesmo fizemos já 

este mês com o Centro Social Belverense, disponibilizando 

uma verba do Orçamento Municipal para apoio à construção 

e equipamento do novo lar em Belver. Sabendo ainda das 

enormes dificuldades que a direção tem tido com o 

empreiteiro no que ao finalizar da obra diz respeito, onde se 

regista atualmente um atraso no prazo contratual de mais de 

365 dias, com todos os prejuízos daí resultantes, 

disponibilizámos o nosso advogado, Dr. António Rebordão 

Montalvo para assessorar juridicamente a direção do Centro 

Social Belverense. 

Acreditamos firmemente na sustentabilidade da instituição e 

fazemos votos para que a direção recém-eleita obtenha o 

maior sucesso na missão que voluntariamente assumiu. 

 

SAÚDE 

 

• Segundo o relatório do 4 º trimestre de 2014 da Unidade 

Móvel de Saúde registaram-se 82 locais visitados e foram 

atendidos 716 utentes. 

 

PROTEÇÃO CIVIL  

 

• Entregámos aos nossos Bombeiros Municipais, 

equipamentos de proteção individual para combate a 

incêndios em espaços naturais. O Município fez um 

investimos de quinze mil euros na aquisição de 65 EPI para 

os nossos operacionais. 

 



 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  

• Decorrem os trabalhos de pavimentação em cubos de 

granito, nas zonas de circulação no interior do Cemitério de 

Belver, bem como de execução das redes de águas e 

esgotos. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

• Concluímos a execução da rede de distribuição de água na 

Rua das Alfarrobeiras, em Gavião. 

REDE VIÁRIA 

• Concluímos o alargamento de um troço da Rua da Fraga no 

Cadafaz, bem como do revestimento de taludes e sistema 

de drenagem de águas pluviais; 

• Iniciámos os trabalhos de alargamento da Rua da Escola no 

Cadafaz, incluindo a substituição de um troço da rede de 

distribuição de águas. 

SANEAMENTO 

• Iniciámos os trabalhos de reabilitação da ETAR de Amieira 

Cova. 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

• Estamos a concluir os trabalhos de substituição de 2 

contentores subterrâneos de 3 m3 por 5 m3 (um na ilha do 

Jardim Novo e outro na ilha da Alameda 25 de Abril). 

 

• No âmbito da “Regeneração Urbana da Vila de Gavião, 

instalámos “Ilha Ecológica” na Rua Dr. Eusébio Leão, 

próximo do Largo do Município). 

 

Gavião, 16 de fevereiro de 2015 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


