
 

 

 

 

 

 
Educação 

• Realizamos, mais uma vez, a candidatura ao Programa ECO- Escolas. Este programa 

internacional, pretende desenvolver ações no âmbito da educação ambiental; 

 

• Participamos na “Rota dos 20 anos Eco Escolas”; 

 

• O Município concedeu um apoio à Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Gavião, no âmbito do Acordo de Colaboração, estabelecido anteriormente, a propósito 

das Atividades de Animação e Apoio à Família do Pré-escolar; 

 
• Apoiamos a Universidade Sénior no arranque do novo ano letivo. Este ano ficou marcado 

pelo lançamento de um CD que contém as músicas do Grupo Coral, dirigido pelo falecido 

Capitão Sílvio Pleno, e da turma de instrumentos, dirigida pelo Prof. Paulo Pires. É mais 

um reconhecimento da importância deste projeto para o concelho. 

 
 

Rede Viária 

•  Decorrem os trabalhos de alargamento da Rua da Escola no Cadafaz e foi remodelada a 

rede de distribuição de águas nesse troço de rua; 

 

•  Decorrem os trabalhos de alargamento e de execução de infraestruturas nas Ruas Espírito 

Santo e das Carrasqueiras, em Gavião, incluindo a demolição e construção de garagem sita 

no Largo do Espírito Santo; 

 

•  Iniciamos os trabalhos de pavimentação na Rua das Alfarrobeiras em Gavião. 

 

Cultura 

• Continuam a decorrer os trabalhos de remodelação/beneficiação na “Casa do Povo” em 

Gavião;  

 



• Organizamos o festival de folclore no cineteatro Francisco Ventura. A iniciativa foi da Câmara 

de Gavião em parceria com a delegação da Inatel de Portalegre e a Associação de 

Folcloristas do Alto Alentejo; 

 
• Apoiamos a Biblioteca Municipal em várias atividades. Destacamos a feira de livro Usado e o 

Dia Europeu do Antibiótico uma organização conjunta com o Centro de Saúde,  onde se 

pretende sensibilizar  toda a população de forma a consciencializar os cidadãos sobre os 

riscos da automedicação com antibióticos; 

 

• Organizamos em conjunto com o Grupo de Cantares Terras de Guidintesta o 3.º Festival de 

Acordeão do concelho de Gavião, contamos com 11 acordeonistas que marcaram presença  

nas 4 freguesias. Este ano, o encerramento do festival decorreu em Margem,   nas Jornadas 

Gastronómicas Feijão Frade; 

 
• Colaboramos com o Orfeão da Comenda – Estrela da Planície, na organização de uma 

grande noite de fados no Centro Social e Paroquial, da Comenda; 

 
• Apoiamos o Grupo de Cantares Terras de Guindintesta na 26ª edição do Festival de 

Cantares de Belver ; 

 

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

subida ao palco do teatro de comédia  “Uma empregada dos diabos”.  Tratou-se de mais um 

grande momento cultural para a gente do nosso concelho; 

 

• Inserido nas comemorações do Feriado Municipal organizamos, em parceria com o Centro 

Social de Bombeiros de Gavião, uma brilhante Noite de Fados, que encheu por completo o 

Salão da Casa do Povo; 

 
• O município associou-se à apresentação do livro da autoria  da Jovem de Gavião  Ana 

Patrícia Couteiro  na apresentação do seu  livro "Pseudo-Vidas", cerimónia que decorreu na 

Biblioteca Municipal; 

 
• Em conjunto com a Junta de Freguesia de Comenda, realizamos a 1º Festa da Juventude na 

Ribeira da Venda. Contamos com uma pequena mas agradável e genuína mostra de 

atividades económicas e de produtos tradicionais da freguesia. 

 

 

 

 



 

Desporto, Recreio e Lazer 

• 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); 

 

• Colaboramos com o ACP na organização do Baja Portalegre 500. Este ano para além da 

emblemática zona espetáculo da ribeira da Venda, na Comenda, e de múltiplos locais com 

excelente acessibilidade, em várias zonas do concelho. Este ano, houve duas novidades: a 

zona de assistência à entrada da vila, junto à rotunda da Caixa Geral de Depósitos, muito 

apreciada pela localização e pela sua largura e a nova zona espetáculo do Vale Salgueiro, 

junto ao Estádio do Salgueirinho; 

 

• Organizamos em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Norte Alentejano, o XXI 

Circuito de BTT do Norte Alentejano que contou com mais de 300 participantes num trajeto 

que partiu da urbanização do calvário e várias passagens pelo Vale Salgueiro; 

 

• Apoiamos o Clube Atlético e Recreativo de Atalaia na participação de três representantes do 

nosso concelho na 29.ª BAJA PORTALEGRE 500; 

 

• Estabelecemos novamente com o Clube Gavionense o Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo para a época desportiva 2015/2016; 

 
• Colaboramos na organização do 3ºEncontro de Freguesias do Distrito de Portalegre da 

ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias), que se realizou no cineteatro Francisco 

Ventura; 

 
• Organizamos um inesquecível momento de confraternização, para os seniores do nosso 

concelho. Este evento decorreu nas instalações dos Bombeiro Municipais e o serviço foi 

assegurado por uma IPSS do nosso concelho; 

 
• Mantivemos, como no ano anterior, as iluminações de natal, bem como o som, desejando a 

todos boas festas. 

 

 Turismo 

• Organizamos a Feira Rural, no mercado municipal. Um evento que apresentou a todos o que 

de melhor se produz e puderam adquirir produtos tradicionais, hortícolas, frutas, produtos de 



agricultura biológica, vinho, pão, queijos, doçaria regional e artesanato. Foi um ambiente de 

pleno contato com os melhores produtos da terra!; 

 

• Colaboramos com a Junta de Freguesia de Margem na realização das 5ªs Jornadas 

Gastronómicas do feijão Frade da Ribeira da Margem. 

 
 

Ação Social 

• Criamos um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) que funciona na Biblioteca Municipal e 

cujo principal objetivo é prestar apoio a jovens e adultos desempregados para definição ou 

desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em 

estreita cooperação com o Centro de Emprego; 

 

• No âmbito do “Apoio à fixação de famílias Jovens”, de setembro à presente data, foram 

atribuídos 2 apoios à habitação e 7 apoios à natalidade; 

 
• Foram aprovadas, 9 candidaturas do Cartão Municipal do Idoso; 

 
• No dia 8 de outubro Iniciaram mais 10 jovens, inseridos no programa OMTJ – Ocupação 

Municipal Temporária de Jovens. 

 
 

Saneamento 

• Decorrem os trabalhos de execução de instalações sanitárias no Cemitério de Belver;  

 

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

 

• Continuam a decorrer 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; 

 

 

Saúde 
 

• Segundo o relatório do 3º trimestre da unidade Móvel de Saúde teve 66 saídas, 78 locais 

visitados  e foram atendidos 871 utentes. 

 

 

 



 

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; 

 

• Concluímos os trabalhos de requalificação de Iluminação Pública, no Jardim Novo e Alamal, 

em Gavião. 

 

Gavião, 3 de dezembro de 2015 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


