
 

 

  

 

 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

Vamos contemplar 37 alunos, que frequentam o ensino superior, com bolsas de 

estudo.  É mais um esforço que a autarquia faz na tentativa de 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; 

 

Apoiámos, financeiramente, a Universidade Sénior para a compra de materiais 

para as diversas atividades; 

 

Apoiámos na organização do 10º aniversário da Universidade Sénior, foram vários 

dias de muita atividade desde exposição de trabalhos de pintura por um aluno e 

atuações dos vários grupos da Universidade Sénior e concerto do Orfeão Estrela 

da Planície de Comenda; 

 

Numa incitava do Agrupamento Escolas enquadrada na comemoração do Dia 

Internacional contra a Discriminação Racial, no âmbito do Programa Cultura e 

Cidadania apoiámos dois memoráveis concertos da Big Band da Escola 

Profissional Ofícios de Montemor-o-Novo que se realizaram no Cineteatro 

Francisco Ventura. 

 

Concedemos apoio logístico à realização do seminário “Flexibilidade curricular, um 

desafio para a autonomia das escolas”; 

 

Apoiámos a promoção do sucesso escolar no âmbito do Projeto Aprender +. 

 



 

CULTURA  

Apoiámos, financeiramente, 3 grupos culturais do concelho: Grupo de Cantares 

“Terras de Guidintesta“, Orfeão Estrela da Planície e Banda Juvenil do Município 

de Gavião, para a concretização do seu Plano de Atividades para o ano 2018.  

Estes três grupos culturais têm feito um trabalho notável na promoção e divulgação 

do concelho e são para nós uma referência cultural. 

 

 

PRODUTOS TRADICIONAIS 

Apoiámos as Juntas de Freguesia de Margem, Comenda e a Associação de Caça 

e Pesca da Freguesia de Gavião na organização das suas provas de vinhos;  

 

 

TURISMO 

Colaborámos com a empresa  -  Almeida & Couteiro, Lda na apresentação do 

projeto Gavião Nature Village, continuando com a aposta que temos em atrair 

investimentos, apoiar e criar condições para que novas empresas se instalem no 

nosso território; 

 

Acolhemos a Caminhada Solidária que o Clube Ar Livre efetuou no PR1 “Arribas do 

Tejo”. Tratou-se de uma iniciativa que permitiu divulgar o nosso concelho a quem 

participou e também através do Jornal Correio da Manhã com uma excelente 

reportagem. Uma manhã de atividades onde também conheceram e adquiriram 

vários produtos do nosso concelho.  

 

 

DESPORTO, RECREIO E LAZER 

Vamos continuar a participar nos Jogos do Norte Alentejano (JNA), com a 

organização da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e início em março este 

projeto vai, cada vez mais, ao encontro da população natural e envolvente do Norte 

Alentejano; 

 

Colaborámos na Organização da Caminhada Sénior no PR3 - No Remanso da 

Ribeira da Venda, na Comenda, integrada na calendarização dos Jogos do Alto 

Alentejo e que congregou mais de 180 caminheiros vindos não só de todo o 



concelho de Gavião mas também de concelhos vizinhos como Nisa e Alter do 

Chão; 

 

Apoiámos a Associação BTT e Cicloturismo “Gaviões“  na sua 7º Maratona de BTT, 

que com esta iniciativa trouxe até Gavião cerca de 80 atletas; 

 

Continuamos a apoiar as várias associações do concelho na organização dos 

torneios de malha, inseridos no calendário dos Jogos Tradicionais do Distrito de 

Portalegre; 

 

Apoiámos o Clube da Ferraria na organização da 31º edição do RAID DA 

FERRARIA. Para o município, esta iniciativa reveste–se de grande interesse 

promocional para o concelho e até para região; 

 

Apoiámos o Núcleo do Sporting de Gavião na IV Corrida da Liberdade, sendo que 

a organização está a cargo do Município de Gavião com a colaboração da 

Associação de Atletismo do Distrito de Portalegre. Esta prova de atletismo 

(estrada) realiza-se no dia 24 de abril de  (segunda-feira), entre as 20h00 e 22h30.  

 

 

AÇÃO SOCIAL 

O município inseriu, no Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, 

no início do mês de abril, 15 jovens á procura do primeiro emprego, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 30 anos, inclusive, residentes e recenseados no 

concelho; 

 

Apoiámos a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gavião, nas várias 

atividades inseridas no mês da prevenção dos maus tratos na infância; 

 

Gavião voltou a estar representado, por dez famílias, na Gala “VIVA a VIDA “ 

organizada pelo Jornal Correio da Manhã. Para o município é fundamental 

encontrar caminhos que deem confiança aos jovens para serem pais; 

 

Realizámos uma ação comemorativa do Dia Internacional da Mulher, em parceria 

com a APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vitima, o Agrupamento de 



Escolas de Gavião e a Universidade Sénior, sobre a temática de Igualdade Género, 

numa perspetiva de formação cívica; 

 

No âmbito do protocolo assinado com a APAV- Associação Portuguesa de Apoio à 

Vitima: 

- Criámos o gabinete de atendimento e de apoio à vitima, que efetua atendimento 

presencial em Gavião, uma vez por semana, a vitimas de todos os tipos de crimes, 

estando a associação disponível, via telefone, 24 horas por dia; 

- Participámos na elaboração do Plano Intermunicipal para a igualdade; 

- Promovemos atividades locais de acordo com o plano. 

 

Apoiámos o transporte, de uma criança, de forma gratuita, a serviços de saúde não 

disponíveis no concelho, no âmbito do protocolo assinado com o SNIPI – Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância e em colaboração com a Equipa Local 

de Intervenção Precoce; 

 

No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio à Fixação de Famílias Jovens, , 

foram concedidos 3 apoios à primeira infância  e 1 apoio à habitação. 

 

 

FLORESTA 

No dia 21 março, o Município de Gavião, juntamente com os alunos do 

Agrupamento comemorou o Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional da 

Floresta, numa atividade planificada e desenvolvida no âmbito do programa Eco 

Escolas plantando algumas árvores nos espaços exteriores da escola; 

 

No dia 29 março, reuniu a Comissão Municipal de Defesa da Floresta tendo sido 

aprovado o Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios, um instrumento 

operacional de planeamento que contém um conjunto de ações de prevenção na 

luta contra incêndios; 

 

O Município, em parceria com as Juntas de Freguesia, a GNR e o Instituto 

Conservação Natureza, promoveu sessões de esclarecimento sobre a limpeza de 

terrenos florestais. Estas ações de sensibilização decorreram em vários pontos do 

concelho e tinham como objetivo o esclarecimento da população sobre as várias 

questões relacionadas com a gestão de combustíveis; 



 

Continuamos a fazer várias ações nos solos de forma a Minimizar os Riscos de 

Erosão em Zonas afetadas por Incêndios Florestais no âmbito da candidatura 

aprovada na Operação 8.1.4 «Restabelecimento da floresta afetada por agentes 

bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos». 

 

 

REDE VIÁRIA 

Continuamos os trabalhos de alargamento da rua existente entre a Travessa do 

Carvalhal e a Rua da Fonte Nova (traseiras da Rua Dr. António Pequito), com a 

consequente execução de muro de contenção de terras; 

 

Continuamos os trabalhos de remodelação do arranjo paisagístico da entrada em 

Gavião, sita entre a E.N. 118 e a rotunda; 

 

Continuamos a executar os trabalhos de pavimentação nos passeios do 

Loteamento Urbano do Calvário. 

 

 

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); 

 

Continuamos os trabalhos de relocalização do Parque Infantil de Belver no local 

confinante com a Rua Capitão João Pires; 

Continuamos os trabalhos de construção da Zona de Estacionamento e de Lazer 

no local do antigo Parque Infantil de Belver. 

 

 

ÁGUAS DE ABASTECIMENTO 

Continuamos os trabalhos de prolongamento da rede de distribuição de água para 

consumo humano no C.M. 1013 entre o “Campo de Futebol de Belver” e o sítio 

denominado Vaqueira, numa extensão de aproximadamente 450 metros; 

 



Continuamos os trabalhos de execução da rede de distribuição de água de 

abastecimento para consumo humano, incluindo o alargamento e repavimentação, 

numa extensão de aproximadamente 150 m.l, na Rua dos Barreirinhas, em 

Arriacha Fundeira. 

 

 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Continuamos os trabalhos de demolição da construção precária onde funcionava a 

antiga carpintaria no estaleiro municipal, e de construção de uma arrecadação, 

destinada aos serviços de canalizadores e de uma fossa de apoio à lavagem de 

viaturas. 

 

Gavião, 12 de abril de 2018 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

(José Fernando da Silva Pio) 


