
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Participamos nos Jogos do Norte Alentejano (JNA) que se 

iniciaram a 7 de março. Trata-se de uma organização da 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e tem como 

objetivo aproximar os cidadãos do nosso distrito, através da 

prática desportiva, captando atletas de todas as idades; 

 

• Realizámos o 2º Encontro de Hidroginástica Sénior onde 

contámos com cerca de 200 participantes oriundos de 

Portalegre, Elvas e Ponte de Sôr. O objetivo destes encontros, 

para além da promoção do desporto, é o convívio que se gera 

e a socialização entre os vários participantes; 

 
• Organizámos uma caminhada no PR1 – Percurso Pedestre 

“Arribas do Tejo”, onde contamos com, cerca de, centena e 

meia de participantes. Foi a primeira iniciativa, do ano de 2015, 

no âmbito da dinamização dos nossos percursos; 

 
• Apoiámos o CCDR da Ferraria na XVII Raid TT Ferraria, uma 

prova já com tradição, é um evento mobilizador das gentes do 

concelho, para além de movimentar a nível económico também 

é uma forma de dar a conhecer o nosso Gavião. 

 
 

EDUCAÇÃO 

• Atribuímos a 20 alunos, estudantes do ensino superior, bolsa 

de estudo. Pretende o Município com este apoio suavizar as 

dificuldades financeiras dos agregados familiares; 

 

• Apoiámos as nossas crianças do pré-escolar com entradas na 

peça de teatro o Principezinho; 



 

• Apoiámos a Universidade Sénior na elaboração de um jornal, 

que será um meio de divulgação de todas as atividades 

desenvolvidas. O número 0 foi lançado no final do mês de 

março. 

 

CULTURA 

• Continuamos os trabalhos de remodelação/beneficiação na 

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

trabalhos de acabamento nas instalações sanitárias; 

 

• A Biblioteca Municipal de Gavião, organizou o II Encontro de 

Poetisas, um evento que contou com uma diversidade de 

talentos do concelho a nível poético; 

 
• Apoiámos o Orfeão Estrela da Planície, num espetáculo Teatro 

revista à portuguesa “Recordar é Viver”. Os elementos deste 

grupo proporcionaram, a todos os presentes, um trabalho de 

excelência; 

 
• Apoiámos a Junta de Freguesia de Belver, na organização da 

Feira dos Folares. Um evento que voltou a atrair muita gente e 

que pretendeu, mais uma vez promover o que melhor se faz na 

freguesia. 

 
 

 TURISMO 
• Abrimos concurso para a concessão da Pousada do Alamal, 

estando neste momento, a Comissão de Avaliação a proceder 

à análise das sete propostas apresentadas. Os resultados 

serão comunicados brevemente; 

 

• Lançámos um folheto informativo sobre os mais diversos 

pontos turísticos do concelho, será mais um passo para atrair 

gentes até nós.  

 



• Participámos na Bolsa de Turismo de Lisboa, numa tentativa de 

divulgação da nossa cultura das nossas gentes, no nosso 

território e dos nossos produtores mais genuínos . 

 
 

 

RECREIO E LAZER 

• Decorrem os trabalhos de arranjos exteriores confinante com o 

topo Nascente do Campo de Futebol, os quais consistem na 

colocação de mesas e bancos, plantação de árvores e rede de 

rega automática. 

 

AÇÃO SOCIAL 

•  O Município recebeu no início do mês de abril, mais 10 jovens 

no Programa Ocupação Municipal Temporária de Jovens. 

Tratam-se de jovens com idades compreendidas entre os 18 e 

30 anos inclusive, residentes e recenseados no concelho, à 

procura do primeiro emprego. 

 

• Nos programas do IEFP estão neste momento colocadas 16 

pessoas no programa CEI, 21 no programa CEI+ e 1 pessoa em 

Estágio Profissional. 

 

 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

• O Município de Gavião com o apoio do Gabinete Técnico 

Florestal, comemorou a 20 de março, o Dia Mundial da Árvore. 

Uma iniciativa de carater lúdico e pedagógico que contou com a 

participação dos alunos do Clube do Ambiente do Agrupamento 

de Escolas e da Pré-Escola da Santa Casa da Misericórdia de 

Gavião. 

 

 

REDE VIÁRIA 

• Decorrem os trabalhos de alargamento da Rua da Escola no 

Cadafaz, incluindo a execução de muro de suporte de terras no 

limite da rua com o terreno propriedade do Centro Recreativo e 



Cultural de Cadafaz, bem como a substituição do troço da rede de 

distribuição de águas; 

 

• Iniciamos os trabalhos de saneamento de pavimento degradado, 

no Largo Dr. José Pequito Rebelo em Vale da Feiteira, para 

posteriormente procedermos à pavimentação do mesmo. 

 

SANEAMENTO 

• Decorrem os trabalhos de reabilitação da ETAR de Amieira Cova; 

 

• Continuam em curso 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. 

 

 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  

• Continuam em curso os trabalhos de execução das redes de águas e 

esgotos no Cemitério de Belver, tendo-se iniciado a construção da 

instalação sanitária naquele local. 

 

 

ORDENAMENTO DO TRÂNSITO 

• Encontra-se em fase de conclusão, os trabalhos de arranjos exteriores numa 

faixa de terreno confinante à Rua Francisco Ventura, em Gavião, com a 

criação de Parque de Estacionamento para autocarros e outras viaturas. 

 

 

Gavião, 15 de abril de 2015 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


