
 

 

 

 

 

 

 

Educação 

- Apoiámos a Santa Casa da Misericórdia de Gavião, em uma visita de estudo 

das crianças do jardim-de-infância; 

 

- Apoiámos 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 letivo 2015/2016; 

   

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

período, das Férias Escolares de Verão. 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 contou com atividades desportivas, culturais e sociais 

promovendo muitos momentos de lazer, animação, convívio e boa disposição; 

 

- Concluímos os trabalhos de Beneficiação/Manutenção do Jardim de Infância 

de Vale de Gaviões, Escola Básica de Comenda e Agrupamento Vertical de 

Gavião. 

 

Cultura e Tempos Livres 

- Apoiámos a Sra. Teresa Morais na apresentação do seu livro infantil “Pés na 

Terra Cabeça no Ar”. Mais uma cidadã que ambicionava expor esta sua aptidão, 

e o município como é habitual, continuará a apoiar a cultura e os autores do 

nosso concelho que tencionem mostrar o seu talento. 

        



- Organizámos a XXIV 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; 

 

- Apoiámos a nível financeiro o Grupo de Cantares Terras de Guidintesta na 

participação no festival Europeade em Namur, Bélgica, que decorreu de 20 a 24  

de julho, foi mais uma forma de levarmos o nome do nosso concelho e da nossa 

cultura a outro país . 

 

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

uma noite de fados; 

 

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

autoria “Crônicas Prisionais” que foi apresentado, na Ribeira da Venda, por 

ocasião do Festival da Juventude; 

 

- Em conjunto com Junta Freguesia de Comenda organizámos o Festival da 

Juventude. Foram dois dias de muita animação e convívio vivido por milhares 

de jovens oriundos de todo país que se deslocaram até ao nosso concelho. 

 

- No âmbito do Dia Internacional da Fotografia, inaugurámos uma exposição de 

fotografia na Biblioteca Municipal, da autodidata Susana Silva residente no 

nosso concelho; 

 

- Arrancamos com a 1ª edição do Programa Gavião – Jovem Ativo. Contamos 

com a participação de 75 jovens, distribuídos em grupos de 15, em 5 períodos 

distintos. Esta primeira experiência revelou-se de grande sucesso, em que os 

nossos jovens participaram com entusiamo e ao mesmo tempo contribuíram 

para a nossa sociedade de uma forma bastante produtiva. 

 

 



Turismo 

- Estivemos reunidos com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, na 

tentativa de melhorar o funcionamento do Castelo de Belver. Existiu uma 

abertura total para que os problemas que ocorrem dia-a-dia neste monumento 

nacional sejam resolvidos. 

 

- Concluímos os trabalhos de construção da esplanada coberta, confinante com 

o snack-bar da ribeira da venda. Esta cobertura aumentou o espaço e permitiu 

melhorar as condições do serviço prestado; 

 

- Associámo-nos á Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo numa 

campanha que passou pelas principais praias desta região, de forma a 

agradecer a preferência dos turistas. Muito nos orgulha ter esta campanha entre 

nós; 

 

- Iniciamos os trabalhos de construção o PR3 – Remanso da Ribeira da Venda 

– Comenda, mais uma forma de darmos a conhecer o nosso patrimônio de 

forma estruturada e integrada numa das freguesias do nosso concelho. 

 

 

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); 

 

- Efetuámos alguns trabalhos de manutenção e de melhorias no Complexo 

Desportivo do Salgueirinho; 

 

- Iniciamos os trabalhos de execução do Ginásio de Ar Livre, no Jardim do 

Cruzeiro em Gavião. 

 



- Apoiámos 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; 

 

- Apoiámos a Junta de Freguesia de Comenda, a secção de pesca do Clube 

dos Gavionense e Associação de Caça e Pesca da Freguesia de Gavião nos 

seus convívios de pesca desportiva; 

 

- Estivemos presentes em mais uma edição dos Jogos do Norte Alentejano cujo 

o encerramento ocorreu em Arronches, 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. 

 

Ação Social 

 - Mantivemos o transporte a idosos, para consultas nos hospitais distritais. 

 

Rede Viária 

- Iniciamos os trabalhos de aplicação de camada de desgaste com 

microaglomerado betuminoso no CM 1038 (Castelo Cernado/Limite do 

Concelho de Nisa) e na EM 532 (troço compreendido entre a EN 118 e o limite 

do concelho do Crato) com exclusão do troço situado dentro do Perímetro 

Urbano de Castelo Cernado; 

 

- Decorrem os trabalhos de alargamento e de execução de infraestruturas nas 

Ruas Espírito Santo e das Carrasqueiras, em Gavião; 

 

- Executamos trabalhos de aplicação de camada de desgaste com 

microaglomerado betuminoso, na Rua da Boavista, em Castelo Cernado; 

- Executamos trabalhos de pavimentação com tout-venant e betão betuminoso, 

em Castelo Cernado, nos seguintes locais: 

- Travessa do Vale da Feiteira 

- Troço da Rua Dr. Proença 



- Troço da Alameda das Tílias 

 

- Executamos a reparação de pavimento em betão betuminoso, em Castelo 

Cernado, nos seguintes locais: 

- Rua do Vale da Feiteira 

- Rua 5 de Outubro 

- Travessa perpendicular à Rua D.ª Delfina Pequito Rebelo 

 - Rua Josefa Barros Gouveia 

 

Ordenamento do Território 

- Decorrem os trabalhos de relocalização do sector da Carpintaria e Águas, com 

a beneficiação do espaço de armazém, sito na Rua Dr. António Pequito em 

Gavião, arrendado recentemente; 

 

- Adquirimos o terreno denominado Tapada da Senhora (Terreno Junto à Sra. 

Dos Remédios) onde está instalado o PT. Para localização de miradouro e 

ordenamento geral. 

 

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. 

 

Floresta  

- Elaborámos um Protocolo de Cooperação com a Associação de Produtores 

Florestais da Freguesia de Belver, para reforço, cooperação e desenvolvimento 

de várias estratégias conjuntas de planeamento da defesa da floresta; 

 



- Realizámos a limpeza e manutenção de diversos caminhos florestais pelo 

concelho, esta intervenção é de todo importante para a prevenção e redução de 

risco de incêndios. 

 

- Iniciámos a manutenção de quatro ribeiras ripícolas no nosso concelho, um 

serviço coordenado pelo nosso Gabinete Técnico Florestal, um importante 

trabalho de desobstrução das linhas de água. 

 

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, 6 de setembro de 2016 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


