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              Gavião – o que ver e visitar 
 
O Gavião é uma vila portuguesa no Distrito de Portalegre, região Alentejo e 
subregião do Alto Alentejo, com cerca de 1 800 habitantes. 

É sede de um município com 293,55 km² de área e 4 252 habitantes (2006), 
subdividido em 5 freguesias.  

 Ao que consta Gavião já seria povoada na época dos romanos, por ser terra fértil e pela 
sua situação numa extensa campina, pois alguns elementos arqueológicos desse período parecem indicar essa 
conclusão, sendo que alguns autores referem mesmo que aqui terá existido a antiga cidade de Fraginum ou 
Fraxinum, em contradição a outros que afirmam ser a Fraginum a vila de Alpalhão 
Foi no período tardo-medieval uma das doze vilas do priorado do Crato 

O seu povoamento terá começado por volta do século 
XII, quando o território estava incluído no termo de 
Guidintesta, uma vasta região compreendida entre os 
rios Tejo e Zêzere, doada por D. Sancho I à ordem 
dos freires-cavaleiros de S. João do Hospital com o 
intuito da salvaguarda do território das investidas 
muçulmanas 
Ao contrário de outras povoações, Gavião foi 
aumentando a sua importância com o decorrer dos 
séculos, como demonstra o Foral de 23 de Novembro 
de 1519, durante o reinado de D. Manuel I, que 
instituiu a vila e, por arrastamento dotou-a de todos 
os privilégios e direitos inerentes à categoria de 
concelho.  
 
O concelho foi suprimido entre 26 de Novembro de 
1895 e 13 de Janeiro de 1898, na sequência de uma 
reforma administrativa do País. As suas freguesias 

passaram então para o concelho de Nisa, à excepção de Comenda, que transitou para o concelho do Crato. A 
restauração do concelho, em 1898, foi feita num movimento a que muito elucidativamente se designou de 
contra-reforma administrativa, recebendo Gavião, nesta altura, a freguesia de Belver, que até aqui estivera 
em Mação 
 
Em termos patrimoniais, "a paisagem é o principal monumento desta vila histórica", como referiu António 
Nabais em "Viagens na Nossa Terra". Gavião é um concelho essencialmente agrícola agora e como sempre. A 
sua população mantém muitos dos traços rurais que fizeram a sua história e etnografia. O artesanato aí está 
a prová-lo, bem como uma gastronomia regional rica, variada e saborosa 
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Património Histórico e Natural  
 

 Anta do Penedo Gordo 
 Barragem de Belver 
 Capela de São Brás (Belver) 
 Castelo de Belver: Considerado um dos mais completos da 

arquitectura militar medieval portuguesa, ergue-se isolado 
no alto de um monte granítico, a Oeste da vila, em posição 
dominante sobre a confluência da ribeira de Belver com a 
margem direita do rio Tejo, guarnecendo a então chamada 
Linha do Tejo.  

 Ermida de Nossa Senhora do Pilar (Belver) 
 Igreja Matriz de Belver 
 Ponte de Belver 
 Praia Fluvial do Alamal 

 
 
A Praia Fluvial do Alamal é uma das mais belas de Portugal, neste género, pelo ambiente natural que a 

envolve. 
Está localizada na margem esquerda 
do rio Tejo, e está classificada como 
Praia Acessível. Tem nadador 
salvador e areal marinho renovado 
todos os anos.  
O cenário é deslumbrante. 
Quem visita a praia do Alamal não 
esquecera a vista para o Castelo de 
Belver, o extenso lençol de águas 
plácidas, o areal de areia fina e 
principalmente aquele magnífico 
passadiço, com cerca de 2 km, que 
bordeja o rio desde a praia até a 
ponte de Belver - Gavião: são 
freixos, amieiros, salgueiros, 
sobreiros, é o intrincado musical da 
passarada; é uma experiência 

sensorial única, por entre as clareiras na vegetação., vai assomando o espaço, também a bordejar o rio Tejo, 
bem como o castelo referido.   
Mesmo a nadar pode-se observar enormes aves de rapina; deduzimos que sejam águias pesqueiras, a descer 
a pique sobre as águas serenas do Tejo para capturar peixe.   
 
A praia está integrada no complexo da Quinta do Alamal, de que herdou o nome e que foi adquirida pela 
autarquia em 1997. 
Para a envolvente à zona balnear está projectada uma Quinta Pedagógica e a criação de uma piscina natural 
com água tratada, para além de numa área contígua estar previsto instalar o núcleo museológico. 
Actualmente tem sanitários, balneários, primeiros socorros, snack-bar. Centro Aventura do Alamal (centro 
integrado de lazer). Pode ainda praticar diferentes actividades desportivas como futebol e voleibol de praia, 
paintball, rappel, slide, bem como passeios de canoa e de barco pelo Rio Tejo. 
 
 
 


