
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

• Continuaremos a conceder apoio financeiro e nas 

deslocações fora do concelho, a todas as associações, no 

âmbito da participação nos Jogos Tradicionais.  

• Apoiámos a Associação BTT e Cicloturismo “ Gaviões “ 

com subsidio para fazer face a despesa apresentadas no 

seu plano de atividades para 2016. 

• Apoiámos duas associações de Caça do concelho numa 

das suas atividades anuais que são as montarias aos 

javalis. 

 

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 financeira para o 

Agrupamento de Escolas de Gavião, no âmbito da Acão 

Social Escolar para o ano letivo 2015 /2016. Este valor 

contempla o apoio aos manuais escolares das crianças do 

2.º 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. 

• Deliberámos conceder transferência financeira para a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação de 

Gavião, para colocação de trabalhadora na sala do Pré-

escolar de Gavião e reforço de horas da animadora do Pré-

escolar de Comenda. 



 

ASSOCIATIVISMO 

• Realizámos, no passado dia 6 de fevereiro, um encontro 

dirigido às associações onde contámos com a presença de, 

praticamente, todas as associações do concelho; e onde, 

juntos, debatemos os problemas do associativismo. Com o 

apoio dos oradores tentámos encontrar soluções, de forma 

a colmatar as dificuldades do dia-a-dia, contribuindo para 

uma maior dinamização e autonomia das associações. 

 

CULTURA 

• Em conjunto com a União das Freguesias de Gavião e 

Atalaia organizámos uma festa de final de ano onde 

proporcionámos à população do município um ambiente 

acolhedor e muito animado na entrada do ano de 2016. 

• Em colaboração com as Bibliotecas Escolar e Municipal 

organizámos o 2º concurso de presépios onde tivemos a 

participação de 31 concorrentes, que depois puderam 

expor os seus trabalhos nas Bibliotecas e ainda no 

Cineteatro Francisco Ventura. 

• Estabelecemos com todas as associações do concelho o 

calendário de Festas de Verão para o ano de 2016 para 

uma melhor planificação do apoio logístico do município. 

• Trouxemos até a sede de concelho o espetáculo de 

Revista Portuguesa “ Recordar é Viver “ organizado pelo 

Orfeão Estrela da Planície, um espetáculo muito simples e 

muito autentico que partilhou memórias musicais. Ficou 

mais uma vez demostrado o excelente trabalho que este 

grupo realizou. 

• Apoiámos a Biblioteca Municipal nas várias atividades 

realizadas ao longo destes 2 meses. 

• De forma a comemorar os “152 anos do Nascimento de 

Eusébio Leão” organizámos uma conferência intitulada 

“Maçonaria e o Concelho de Gavião“ cujo orador foi o Dr. 

António Ventura. 

• Apoiámos o Orfeão da Comenda - Estrela da Planície no 

seu concerto de Natal. Concedemos ainda apoio financeiro 



para a concretização do seu plano de atividades para o 

presente ano. 

• Apoiámos financeiramente o Grupo de Cantares “Terras de 

Guidintesta“, para a concretização do seu plano de 

atividades para o ano 2016. 

 
 

 TURISMO 
• O Município vai participar na BTL 2016 – Feira 

Internacional de Turismo, que se vai realizar entre os dias 2 

e 6 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 sua riqueza 

patrimonial e consolidar este Concelho como destino 

turístico. 

 

AÇÃO SOCIAL 

• Concedemos um apoio financeiro á Santa Casa de 

Misericórdia de Gavião para obras que já foram executadas 

pela instituição no edifico da creche / jardim-de-infância em 

Gavião. 

 

SAÚDE 

• Segundo o relatório dos meses de novembro e dezembro de 

2015 e janeiro de 2016 da Unidade Móvel de Saúde 

registaram-se 62 saídas, 82 locais visitados e foram 

atendidos 850 utentes. 

 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA  

• Renovámos o Acordo de Colaboração com a Associação de 

Produtores Florestais da Freguesia de Gavião, que prevê a 

disponibilização de um técnico superior para funções no 

Gabinete Técnico Florestal. E aqui destacamos o papel 

importante realizado pelo técnico na coordenação dos 

sapadores florestais entre outras funções importantes pra 

todo concelho  



• Decorrem os trabalhos de acabamento em duas divisões 

nas arrecadações da Pousada do Alamal, tendo em vista a 

sua utilização para escritório. 

 

REDE VIÁRIA 

• Decorrem os trabalhos de pavimentação da Rua da Escola 

e da Rua da Fraga em Cadafaz; 

• Decorrem, também, os trabalhos de alargamento e de 

execução de infraestruturas nas Ruas do Espírito Santo e 

das Carrasqueiras; 

• Estão em execução os trabalhos de drenagem das águas 

pluviais na Rua das Alfarrobeiras em Gavião. 

• Decorrem os trabalhos de remodelação do interior da 

rotunda sita na interseção da Alameda 25 de Abril com a 

Rua Dr. Dias Calazans em Gavião com a construção de 

“Nora”. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

• Iniciámos os trabalhos de execução de esplanada anexa 

ao Quiosque sito no Miradouro do Cruzeiro, em Gavião; 

• Decorrem os trabalhos de relocalização do sector da 

Carpintaria e Águas, com a beneficiação do espaço de 

armazém, sito na Rua Dr. António Pequito, arrendado 

recentemente; 

• Iniciámos os trabalhos de demolição da edificação, sita no 

n.º 17 da Rua do Monte Novo em Castelo Cernado, 

propriedade do Município, tendo em vista a integração 

dessa área de terreno no domínio público. 

 

SANEAMENTO 

• 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; 

 



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); 

 

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. 

 

 

Gavião, 18 de fevereiro de 2016 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


