
 

 

 

 

 

 

DESPORTO 

 Participamos nos Jogos do Norte Alentejano (JNA) que se 

iniciaram a 28 de fevereiro. Trata-se de uma organização da 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Este projeto vai, 

cada vez mais ao encontro da população natural e envolvente 

no Norte Alentejano. 

 

 Apoiámos a Associação BTT e Cicloturismo “Gaviões “na sua 

5º Maratona de BTT que trouxe até Gavião cerca de 154 

atletas. 

 

 No âmbito das “Comemorações do 25 de Abril”, organizámos, 

em parceria com a União das Freguesias de Gavião e Atalaia, 

um torneio Inter-associações do concelho. 

 

 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 280 

participantes. 

 

 Apoiámos a Junta de Freguesia de Comenda nas suas 

atividades desportivas (Belho e Gincana) no dia 25 de Abril.  

 

 No passado sábado 23 de abril, nos arruamentos do Jardim do 

Cruzeiro, um verdadeiro espetáculo de Perícia Automóvel 

empolgou a vasta assistência que presenciou a prova.  



 
 

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; 

 

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

o agrupamento vai realizando como o desporto escolar, visitas 

de estudo e estágios dos alunos de proteção civil entre outras 

atividades que vão surgindo. 

 

  Mantemos o total apoio à Universidade Sénior, em todas as 

atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

 

CULTURA 

 A Biblioteca Municipal de Gavião, organizou, com o apoio da 

GNR, uma ação de sensibilização – “Internet Segura” para pais 

e crianças. 

 

 A Biblioteca Municipal celebrou o Dia Internacional da Mulher 

com a realização de um animado debate/conversa entre várias 

gerações de mulheres. Foi uma iniciativa muito bem acolhida 

por todos os participantes.  

 

 Na comemoração do 4º. Aniversário da Biblioteca Municipal, a 

25 de Abril, premiámos os leitores mais assíduos, infantis e 

adultos num ato simbólico de incentivo á leitura. Ocorreu ainda 

a oferta de vários livros para renovação do espólio da 

Biblioteca.  

 

 Na noite de 24 de Abril recebemos um espetáculo, por sinal 

muito aplaudido, de tributo a Zeca Afonso no Cineteatro 

Francisco Ventura. 

 



 Apoiámos o Orfeão da Comenda – Estrela da Planície na sua 

deslocação aos Açores, fruto de um intercâmbio com um grupo 

local. 

 

 
PRODUTOS TRADICIONAIS 

 

 Apoiámos a Junta de Freguesia de Belver na organização da 

Feira dos Folares. O evento voltou a atrair muita gente e 

pretendeu mais uma vez promover o que melhor se faz na 

freguesia de Belver  

 

  Apoiámos as Juntas de Freguesia de Margem, Comenda e 

Belver na organização das suas Provas de Vinhos.  

 

 Realizámos mais uma edição da Feira Rural no Mercado 

Municipal de Gavião. O evento contou com 26 produtores de 

todo concelho, que participaram para divulgar e vender os seus 

produtos. Trata-se de uma iniciativa que acarinhamos e que 

tencionamos realizar de forma mais regular. 

 
 TURISMO 

 O Museu do Sabão recebeu uma Menção Honrosa de Melhor 

Projeto Público no Alentejo, fruto de uma candidatura que 

apresentámos à Entidade Regional de Turismo Alentejo e 

Ribatejo. 

 

 Inaugurámos o PR4 - Rota dos Moinhos, na Freguesia de 

Margem. Foi com enorme satisfação que mais de 400 

participantes vieram à descoberta deste magnífico percurso. 

 

 Realizámos o 1º Festival de Lampreia, durante o mês de 

março. Foi um evento que teve como objetivo a dinamização da 

nossa Gastronomia e Turismo, proporcionando a todos os 

participantes visitas gratuitas nos pontos turísticos do concelho. 

 

  Inaugurámos no dia 25 de Abril o Posto Turismo, com a 

presença do presidente da Entidade Regional de Turismo do 



Alentejo, Ceia da Silva. O Posto de Turismo fica situado na vila 

de Gavião, na Rua Dr. Eusébio Leão, junto ao estacionamento 

do Jardim do Cruzeiro. Este espaço irá prestar todo o tipo de 

apoio ao turista nacional e estrangeiro, colocando ao dispor 

dos visitantes vários tipos de publicações, mapas da vila e do 

concelho, desdobráveis e diverso material de promoção da 

região bem como artesanato do concelho. 

 

 Assinalámos o aniversário do Museu do Sabão com uma 

Mostra de Sabonetes da empresa “Ach. Brito & Confiança”. 

Será mais um atrativo para este espaço e decorrerá até ao dia 

26 de maio. 

 

 

RECREIO E LAZER 

 Decorrem os trabalhos de movimentação de terras, junto ao 

Campo Desportivo do Salgueirinho, tendo em vista a criação de 

uma plataforma nivelada para a realização de atividades 

diversas (multiusos); 

 

 Iniciámos os trabalhos de impermeabilização do paredão do 

açude da Ribeira da Venda, bem como de reforço estrutural do 

dique. 

 

AÇÃO SOCIAL 

  O Município recebeu no início do mês de abril, mais 15 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. 

 

 Apoiámos a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens nas 

várias atividades inseridas no Mês da Prevenção dos Maus 

Tratos na Infância. 

 

 No âmbito da fixação de jovens no concelho, através do 

programa “Gavião Jovem” contemplamos o apoio á primeira 



infância (crianças até aos 3 anos) e o apoio à habitação. No 

passado dia 25 de Abril foram entregues os apoios à natalidade 

referentes ao 1º trimestre de 2016 referentes a 33 crianças. 

 

 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

 O Gabinete Técnico Florestal, em conjunto com o Município estão 

muito preocupados com o desornamento da floresta no nosso 

concelho; nomeadamente com a plantação ilegal de eucaliptos 

que tem vindo a acontecer no nosso concelho. Já fizemos uma 

exposição ao INCNF e ao Ministro da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural sobre esta problemática e recentemente 

participámos numa audição na Assembleia da República sobre o 

tema. 

 

 No dia 5 março reunimos a Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta onde aprovámos o nosso Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, um instrumento operacional de 

planeamento de um conjunto de ações de prevenção na luta 

contra incêndios.  

 

 

REDE VIÁRIA 

 Concluímos os trabalhos de pavimentação na Rua da Escola e na 

Rua da Fraga em Cadafaz e Rua das Alfarrobeiras em Gavião; 

 

 Decorrem os trabalhos de alargamento e de execução de 

infraestruturas nas Ruas do Espirito Santo e das Carrasqueiras; 

 

 Decorrem os trabalhos de execução de drenagem das águas 

pluviais na Rua das Alfarrobeiras em Gavião; 

 

 Concluímos 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”. 

 
 



 

SANEAMENTO 

 Decorrem os trabalhos de reabilitação da ETAR de Amieira Cova; 

 

 Continuam 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 conduzidas para a ETAR de Castelo Cernado. 

 

 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 Continuamos muito preocupados com a catástrofe ambiental que 

atinge o rio Tejo. No início do mês de abril recebemos a Comissão 

Parlamentar de Ambiente em visita à Praia do Alamal, onde mais 

uma vez manifestámos a nossa preocupação sobre esta matéria. 

 

 Concluímos os trabalhos de acabamento em duas divisões nas 

arrecadações da Pousada do Alamal, tendo em vista a sua 

utilização para escritório; 

 

 Iniciámos os trabalhos de construção de piscina no logradouro da 

Pousada do Alamal. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 Concluímos os trabalhos de execução de esplanada anexa ao 

Quiosque sito no Miradouro do Cruzeiro, em Gavião; 

 

 Decorrem os trabalhos de relocalização do setor 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 nº 17 

da Rua do Monte Novo em Castelo Cernado, propriedade do 

Município, tendo em vista a integração dessa área de terreno no 

domínio público. 

 



 
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 2013) para o 

Loteamento Industrial de Gavião. 

 

 

Gavião, 28 de abril de 2016 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


