
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Apoiámos as várias associações do concelho na organização dos 

torneios de malha, inseridos no calendário dos Jogos Tradicionais do 

Distrito de Portalegre. 

• Na noite de 24 de Abril, as ruas de Gavião receberam a Corrida da 

Liberdade, uma prova tradicional entre as gentes Gavionenses que este 

ano contou com cerca de 260 participantes. 

• Englobada na XIV Edição dos Jogos do Norte Alentejano realizámos em 

Gavião uma prova de Milha e Caminhada que contou com cerca de 430 

participantes de todo o distrito de Portalegre. 

• Organizámos em conjunto com a União das Freguesias de Gavião e 

Atalaia uma caminhada pelo PR2, que contou com cerca de centena e 

meia de participantes. Foi mais uma iniciativa que levámos a cabo no 

âmbito da dinamização dos nossos percursos.    

• Apoiámos a Associação de Caça e Pesca de Gavião no seu concurso 

anual de pesca desportiva. 

• Apoiámos a Secção de BTT do Clube Gavionense no âmbito da 

participação numa maratona que se realizou em Portalegre. 

 

EDUCAÇÃO 

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

Agrupamento vai realizando como o desporto escolar, visitas de estudo 

entre outras atividades que vão surgindo. 

• Apoiámos o nosso Agrupamento na festa de encerramento do ano letivo. 

Trata-se de um momento importante de confraternização que reúne pais 

e alunos de todo o Agrupamento do nosso concelho. 

• Realizámos mais uma edição do Mercado do Livro, evento que animou a 

vila durante uma semana com várias propostas. Para além das "bancas 

dos livros", realizaram-se atividades de leitura, apresentação de livros, 



ateliês e vários momentos musicais ao longo dos dias, que 

enriqueceram o programa de forma brilhante. 

Foi uma organização conjunta da Biblioteca Municipal e Biblioteca 

Escolar, que provou que o edifício do Mercado pode ter várias 

utilizações complementares.  

• Apoiámos a Universidade Sénior em mais uma Cerimónia de 

Encerramento do Ano Letivo. 

 

CULTURA 

• Apoiámos o Grupo de Cantares “Terras de Guidintesta para a 

concretização do seu Plano de Atividades para 2015. 

• Apoiámos a Junta de Freguesia de Comenda na sua prova vinhos. 

• Inserido nas comemorações do aniversário da Biblioteca Municipal 

tivemos o escritor portalegrense, Francisco Ceia, a apresentar a sua 

nova obra “Terra da Paciência”. 

• Inserido na programação do 25 de Abril trouxemos até ao nosso 

cineteatro dois espetáculos: no sábado o Grupo de Cante Alentejano 

"Os Lagoias" e no domingo  um magnifico espetáculo de Vitorino. 

• Apoiámos o CCD da Banda Juvenil nas comemorações do seu XXVI 

aniversário em que destacamos um fabuloso concerto no dia 10 de 

junho no cineteatro.  

• Vamos apoiar o Orfeão da Comenda “Estrela da Planície no seu XXI 

Encontro de Coros que se irá realizar no dia 27 de junho na Comenda. 

• Continuam a decorrer os trabalhos de remodelação/beneficiação na 

"Casa do Povo" em Gavião, encontrando-se em curso, os trabalhos de 

acabamento nas instalações sanitárias. 

 

 

REDE VIÁRIA 

• Decorrem os trabalhos de alargamento da Rua da Escola no Cadafaz; 

• Concluímos os trabalhos de saneamento de pavimento degradado, no 

Largo Dr. José Pequito Rebelo em Vale da Feiteira, e procedemos à 

pavimentação do mesmo; 

• Executámos trabalhos de pavimentação em betão betuminoso na 

Atalaia; 



• Iniciámos os trabalhos de alargamento e de execução de infraestruturas 

nas Ruas Espírito Santo e das Carrasqueiras, em Gavião; 

 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA 

• Decorrem os trabalhos de construção da esplanada coberta, confinante 

com o Snack-bar do Alamal; 

• Continuam em curso os trabalhos de execução de instalações sanitárias 

no Cemitério de Belver; 

 

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; 

 

DESPORTO, RECREIO E LAZER 

• Concluímos os trabalhos de arranjos exteriores confinante com o topo 

nascente do Campo de Futebol, os quais consistiram na colocação de 

mesas e bancos, plantação de árvores e rede de rega automática; 

• Decorrem os trabalhos de movimentação de terras, junto ao Campo 

Desportivo do Salgueirinho, tendo em vista a criação de plataforma 

nivelada para a realização de atividades diversas (multiusos); 

 

ORDENAMENTO DO TRÂNSITO 

• Concluímos 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; 

 

INDÚSTRIA E ENERGIA 

• Decorrem os trabalhos de relocalização da "Balança" que estava situada 

no logradouro da Escola Primária de Domingos da Vinha (antigo Parque 



de Merendas após o incêndio de 2003), para o Loteamento Industrial de 

Gavião; 

• Decorrem os trabalhos de requalificação de Iluminação Pública, no 

Jardim Novo e Alamal, em Gavião; 

 

PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 

• Iniciámos os trabalhos de pintura exterior no Quartel dos Bombeiros 

Municipais de Gavião; 

• Adquirimos e entregámos ao Corpo de Bombeiros Municipais, na 

sequência de uma candidatura conjunta da CIMAA, para equipamento 

de proteção individual: 25 pares de botas, 20 pares de luvas e 12 

cogulas.  

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

• Procedemos à substituição de aproximadamente 200 metros de 

tubagem da rede de distribuição de água no arruamento de acesso à 

ETAR de Belver. 

 

Gavião, 9 de junho de 2015 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


