
 

 

 

 

 

 

DESPORTO E LAZER 

 Apoiámos as várias associações do concelho na organização 

dos Torneios de Malha, inseridos no calendário dos Jogos 

Tradicionais do Distrito de Portalegre. 

 

 Organizámos, em conjunto com a União das Freguesias de 

Gavião e Atalaia, uma caminhada pelo PR2, que contou com 

cerca de 40 participantes. Foi mais uma iniciativa que levámos 

a cabo no âmbito da dinamização dos nossos percursos 

pedestres.    

 

 Apoiámos várias Associações nos seus concursos anuais de 

pesca desportiva. 

 

 Apoiámos o Núcleo Sportinguista de Gavião, cedendo 

transporte para várias iniciativas, como as deslocações da 

secção de natação e também a viagem á Academia do 

Sporting com a equipa de Benjamins do Clube Gavionense.  

 

 Apoiámos o Centro Social dos Bombeiros, a nível logístico e 

financeiro, para a organização do XII Torneio de Futsal. 

Concedemos também apoio logístico para a Descida do Tejo 

em Canoa. Tratam-se de importantes iniciativas com a 

finalidade de angariação de fundos para o nosso corpo de 

bombeiros. 

 

 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); 



 Concluímos os trabalhos de impermeabilização do paredão do 

açude da Ribeira da Venda; 

 

 Executamos a cobertura da esplanada anexa ao Snack-Bar da 

Ribeira da Venda. 

 

EDUCAÇÃO 

 Apoiámos, a nível de transporte, as atividades que o 

agrupamento vai realizou como o desporto escolar, visitas de 

estudo entre outras atividades. 

 

 Apoiámos o Agrupamento de Escolas de Gavião, na festa de 

encerramento do ano letivo. Trata-se de um momento 

importante de confraternização que reúne pais e alunos de 

todo o concelho. 

 

 Demos as mãos ao Agrupamento de Escolas de Gavião, numa 

grande manifestação na Praia do Alamal em “Defesa do Tejo”, 

envolvendo não só toda comunidade escolar como diversas 

entidades que lutam por esta causa. 

 

 Realizámos mais uma edição do Mercado do Livro, evento que 

animou o Mercado Municipal de Gavião 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 que enriqueceram o 

programa de forma brilhante. Tratou-se de mais uma 

organização conjunta da Biblioteca Municipal e Biblioteca 

Escolar.  

 

 Apoiámos a nossa Universidade Sénior na Cerimónia de 

Encerramento do seu Ano Letivo. 

 

CULTURA 

 A Biblioteca Municipal de Gavião, organizou, uma sessão com 

o escritor Pedro Chagas Freitas. Foi uma excelente iniciativa 



que contou com a presença de um dos autores mais 

conhecidos da atualidade. Conhecido pela sua forma única de 

escrever e a capacidade de brincar com as palavras. Já 

publicou 22 livros das mais de 150 obras criadas. 

 

 A Biblioteca Municipal vai disponibilizar, durante toda época 

balnear, um espaço na praia fluvial do Alamal. Este polo da 

biblioteca visa proporcionar a leitura de livros, jornais, revistas e 

de outro tipo de publicações, como banda desenhada, por 

exemplo, de forma gratuita. É exclusivamente um incentivo à 

leitura, na sua componente lúdica 

 

 Apoiámos o CCD da Banda Juvenil na organização do 

Encontro de Bandas inserido nas comemorações do seu XXVII 

Aniversário.   

 

 Numa iniciativa da associação (H)Aja Gavião, que contou com 

o apoio da Câmara e da União das Freguesias de Gavião e 

Atalaia, o comediante António Raminhos trouxe a sua boa 

disposição  ao Cineteatro Francisco Ventura, com o espetáculo 

“As Marias”.  Numa sala esgotadíssima, não faltaram os 

aplausos e as gargalhadas.  

 

 Colaborámos com a turma de teatro da Universidade Sénior de 

Gavião, na apresentação da sua peça “ Um dia no Alentejo “ . 

 

 Inserido nas comemorações do Dia Internacional dos Museus, 

o Museu do Sabão lançou um concurso de fotografia 

“Património Cultural do Concelho” que visa a divulgação dos 

pontos de interesse turístico do concelho de Gavião. 

 

 Três dias, especialmente noites, intensamente vividos durante 

a XIII Feira Medieval de Belver, um evento promocional e de 

referência na nossa região. Continua a ser um evento único e 

muito acarinhado pelas gentes do concelho. 

 

 



 TURISMO 

 Apoiámos o Clube Recreativo e Desportivo da Ferraria na 

organização da passagem da 18.ª Edição do “Portugal de Lés-

a-Lés”, que decorreu de 9 a 11 de junho. Trata-se da maior 

maratona moto-turística da Europa sob o selo da Federação 

Portuguesa de Motociclismo. Foi um prazer apoiar este evento 

que passou por vários pontos do concelho, contribuindo para a 

divulgação do Município de Gavião. 

 

 Continuamos muito ativos, na divulgação turística do concelho. 

Em articulação com o Museu do Sabão temos realizado vários 

Worshops de como fazer sabão, em vários hotéis da região, 

aproveitando também para divulgarmos as potencialidades do 

concelho.  

 

 Temos continuado a dinamizar o nosso posto turismo sentindo, 

cada vez mais, que existe uma procura daquele espaço em 

busca de informação sobre o concelho . 

 

AÇÃO SOCIAL 

 O Parque de Merendas da Ribeira da Venda, na Comenda, 

recebeu a primeira Festa dos Seniores descentralizada no 

concelho de Gavião. Ficou provado, pela satisfação de todos, 

que foi um bom dia de convívio para cerca de 650 seniores do 

nosso concelho. 

 

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

 Apoiámos financeiramente a Associação de Produtores 

Florestais de Gavião para a prevenção das florestas contra 

incêndios no território municipal. 

 

 Continuamos a manifestar o nosso descontentamento junto de 

várias entidades oficiais na tentativa de combater o 

desordenamento da floresta, com o aumento muito significativo 

de plantações de eucaliptos em várias áreas do nosso 

concelho. 

 



 

REDE VIÁRIA 

 Iniciámos a limpeza de bermas e valetas nas várias estradas 

municipais do concelho, um trabalho que este ano está a cargo 

da Associação de Produtores Florestais de Gavião. 

 

 Decorrem os trabalhos de alargamento e de execução de 

infraestruturas nas Ruas Espírito Santo e das Carrasqueiras. 

 

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. 

 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

 Concluímos os trabalhos de Construção de Piscina no logradouro 

da Pousada do Alamal. 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 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; 

 

 Concluímos 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. 

 
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, 24 de junho de 2016 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


