
 

 

 

 

 

 
Educação 

- Concedemos a 81 alunos do 1º ciclo os livros escolares. Esta é uma 

medida que enquadra-se na política educativa e social do Município e 

pretende ajudar as famílias concelhias neste contexto de crise. Além de 

contribuir para aliviar os encargos financeiros das famílias, este apoio é um 

sinal claro da atenção e da importância que o Município atribui a educação; 

 

- Apoiamos a Santa Casa da Misericórdia de Gavião, em uma vista de 

estudo das crianças de jardim de infância; 

 

- Apoiamos o Agrupamento na edição da Revista “Página Aberta“ esta é 

uma publicação que procura divulgar as atividades escolares desenvolvidas 

pela nossa comunidade escolar ao longo do ano 2014/2015; 

 

 - Organizamos os campos de férias para a ocupação dos tempos livres no 

período, de Verão, das Férias Escolares. Tivemos, como em anos 

anteriores, uma grande adesão de Crianças de todo o concelho com idades 

compreendidas entre os 6 e os 15 anos que puderam participar, este ano no 

mês de julho em programas que previam atividades desportivas, culturais e 

sociais promovendo muitos momentos de lazer, animação, convívio e boa 

disposição; 

 

- Concluímos os trabalhos de Beneficiação/Manutenção das Escolas de: 

Jardim de Infância de Vale de Gaviões, Escola Básica de Comenda e Escola 

Básica de Gavião. 

 

Rede Viária 

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

- Decorrem os trabalhos de alargamento e de execução de infraestruturas 

nas Ruas Espírito Santo e das Carrasqueiras, em Gavião. 



Cultura 

- Organizamos a XXIII Mostra de Artesanato Gastronomia e Atividades 

Económicas um certame que serviu para promover o que melhor o que se 

faz na nossa região, mas também um importante impulso para as empresas  

e entidades que assumem  a dinamização económica social e associativa do 

concelho ; 

 

- Apoiamos a nível financeiro a Banda Juvenil do Município de Gavião na 

participação num Festival Internacional de Folclore da Hungria, que decorreu 

de 27 de Julho a 3 de Agosto uma experiência muito gratificante para todos 

e em especial para os Músicos que conheceram novas culturas e novas 

realidades; 

 

- Apoiamos, a nível logístico, o Centro Social de Margem, na organização de 

uma noite de fados; 

 

- Associamo-nos ao Dr. Jorge Branco, na apresentação de um livro de sua 

autoria “Comenda com alma – ainda há vida na charneca”, que foi 

apresentada, na sede da Junta de Freguesia da Comenda, por ocasião das 

tradicionais festas de Nossa Senhora das Necessidades. 

 

Desporto 

- 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); 

 

- Apoiamos várias associações do concelho, na organização dos torneios de 

malha, inseridos no calendário dos Jogos Tradicionais do Distrito de 

Portalegre que irão terminar este fim de semana; 

 

- Apoiamos a Junta de Freguesia de Comenda e a secção de pesca do 

Clube dos Gavionenses  no convívio de pesca desportiva; 

 

- Vamos continuar a participar nos Jogos do Norte Alentejano, um  projeto 

que vai, cada vez mais ao encontro da população natural e envolvente no 

Norte Alentejano, uma mais-valia das dinâmicas sociais de solidariedade e 

amizade que o evento gera entre os munícipes dos vários concelhos do 



distrito de Portalegre, facto pelo qual é valido o esforço financeiro das 

autarquias envolvidas no evento; 

 
- Apoiamos, a nível logístico, com uma viatura o Núcleo de Sporting de  

Gavião, na participação de dois atletas no campeonato nacional de natação.  

 

 Turismo 

- Reabriu a Pousada do Alamal, um  espaço que desejamos que  seja uma 

referência para o concelho. Para isso, contamos com toda a experiência que 

a nova empresa tem nesta área, dando uma nova vida à unidade hoteleira e 

a todo o espaço; 

 

- O areal foi apetrechado com uma dúzia de chapéus de sol em colmo e 24 

espreguiçadeiras, dando maior conforto aos frequentadores da praia. A 

utilização destes equipamentos é feita mediante o pagamento de um valor 

simbólico que reverte para os Bombeiros Municipais de Gavião; 

 

- Concluímos os trabalhos de construção da esplanada coberta, confinante 

com o snack-bar do Alamal. Esta cobertura aumentou o espaço e permitiu 

melhorar as condições do serviço prestado, em qualquer época do ano. 

 

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; 

- Concluímos em curso os trabalhos de execução de instalações sanitárias 

no Cemitério de Belver. 

 
Ação social 
 

- Apoiamos, a nível financeiro e logístico, a CPCJ de Gavião em um 

seminário “Crianças e Jovens: uma responsabilidade de todos”, uma 

organização conjunta entre o Agrupamento de Escolas e o Município de 

Gavião. 

 

 



Recuperação de Edifícios 

- Continuam a decorrer os trabalhos de remodelação/beneficiação na “Casa 

do Povo” em Gavião; 

- Concluímos os trabalhos na “Pousada do Alamal”, referente a: 

 
� Reparação de infraestruturas várias (eletricidade, águas, 

esgotos, gás e segurança); 

� Pintura interior em paredes e tetos; 

� Reparação de vãos de portas e janelas exteriores e 

interiores; 

� Limpezas nos edifícios afetos à “Pousada”. 

 

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 

Madeira, 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 Contraincêndios 

- Concluímos os trabalhos de pintura exterior no Quartel dos Bombeiros 

Municipais de Gavião. 

 

Gavião, 11 de setembro de 2015 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


