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DESPORTO 
 

� Continuamos a apoiar as várias associações do concelho, nomeadamente  na 

organização dos torneios de malha inseridos no calendário dos Jogos 

Tradicionais do Distrito de Portalegre.  

 

� Englobada na XXII Mostra de Artesanato Gastronomia e Atividades 

Económicas, criámos uma dia totalmente dedicado ao desporto com uma 

caminhada , prova de bicicleta para crianças , e aulas de Fitness e Zumba no 

recinto da feira.  

 

� Vamos continuar com o apoio mantido na organização da prova de todo o 

terreno “ 28 Baja Portalegre 500 “. 

 

� Apoiamos a junta de freguesia de comenda num convívio de pesca desportiva. 

 
� Decorre a execução do Muro de Vedação na envolvente ao campo de jogos do 

Parque Desportivo do Salgueirinho – Gavião: 

 
� Executamos os trabalhos de pintura nos balneários da Ribeira da Venda – 

Comenda, e instalamos equipamentos diversos no Bar/Cozinha; 

 

� Executamos os trabalhos de demolição em edificação em ruínas, por forma a 

alargar o espaço afeto ao Recinto das “Festas de Verão” do Cadafaz e 

regularização do mesmo com tout-venant e pó de pedra. 
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CULTURA 
 

� Organizamos a  XI Feira Medieval de Belver  um  evento que   procura mostrar 

à população e aos visitantes como se vivia outrora, estimulando o turismo 

cultural e a promoção do concelho . 

 

� No âmbito da realização do Festival de Bandas Filarmónicas do Norte 

alentejano apoiamos juntamente com as juntas de freguesia este evento, que 

se registou como grande dia musical para todo o concelho de Gavião, levando 

a música a todas as nossas freguesias. 

 

� Estabelecemos um Protocolo  com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, 

relativamente à utilização, promoção de dinamização do Castelo de Belver. 

 

� Apoiamos a Biblioteca Municipal nas várias atividades realizadas ao longo 

destes 3 meses.   

 

� Organizamos a XXII 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. 

 

� Decorre a pintura de paredes exteriores, substituição de caixilharias, colocação 

de novo gradeamento e recuperação da cobertura da Casa do Povo de Gavião; 

 

 

EDUCAÇÃO 
 

� Iremos apoiar cerca de 93 alunos do 1º ciclo na aquisição dos livros escolares. 

Esta é uma medida que se enquadra na política educativa e social do Município 
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e pretende ajudar as famílias do concelho neste contexto de crise. Além de 

contribuir para aliviar os encargos financeiros das famílias, este apoio é um 

sinal claro da atenção e da importância que o Município atribui a educação. 

 

� Apoiamos a Santa Casa de Misericórdia de Gavião numa vista de estudo  das 

crianças de  jardim de infância . 

 

� Apoiamos o agrupamento na edição da Revista “ Página Aberta  “ esta é uma 

publicação que  procura divulgar  as atividades escolares ao longo do ano 

2013/2014 pela nossa comunidades escolar . 

 

� Organizamos os campos de férias para a ocupação dos tempos livres neste 

período de  Férias Escolares. 

Tivemos cerca de 60 Crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 

e os 15 anos que  puderam  participar. Este ano no mês de julho em programas 

que previam atividades desportivas, culturais e sociais promovendo muitos 

momentos de lazer, animação, convívio e boa disposição. 

 

� O Executivo Municipal de Gavião tudo fez afim de evitar o encerramento da 

escola de Vale de Gaviões, lamenta os argumentos apresentados e a falta de 

honestidade do Governo nesta matéria. e de  lastimar que o Município não 

tenha tido a oportunidade expressar a sua opinião nesta matéria .  

 

 

TURISMO 
 

� Fizemos a apresentação do filme promocional do concelho na feira de 

gastronomia. Tratou-se  de uma iniciativa que se insere na estratégia do 

município para a promoção turística do concelho é um  projeto  fundamental 

para  aproveitarmos  e explorarmos as potencialidades existentes de modo a 

atrair mais visitantes até nós. 
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�  Aquisição do espaço denominado “ casa de João Ascenção “  e o terreno 

circundante  na Rua Dr . Dias Calazans, com o objetivo de ali construir as 

piscinas descobertas.    

 
 

SAÚDE 
 

� Apoiamos na mão-de-obra para intervenção do revestimento exterior, do 

Centro de Saúde, que se encontra bastante degradado  

 

� Segundo o relatório do 2 º trimestre, a unidade Móvel de Saúde teve 76 

saídas, locais visitados 85 e foram atendidos 1170 utentes. 

 
 

REDE VIÁRIA 
 

� Concluímos a limpeza de bermas, valetas e taludes, nos caminhos e estradas 

municipais; 

 
 
HABITAÇÃO 
  

� Decorre a execução do revestimento de passeios e sistema de rega no 

Loteamento Urbano do Calvário - Gavião; 

 
 
 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 

� Decorre a execução da obra do Miradouro do Cruzeiro – Gavião (Anfiteatro ao 

ar livre/palco/quiosque/mobiliário ligeiro/iluminação). 
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INDÚSTRIA E ENERGIA 
 

� Procedemos aos trabalhos de implantação de PT na Rua da Capela em Belver, 

o qual irá abastecer a energia elétrica ao Lar de Belver e a parte da Vila, depois 

de equipado pela EDP; 

 

 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
 

� Executamos o arrelvamento do interior da rotunda de acesso às Ruas, Dr. 

Eusébio Leão, Francisco Ventura e Bairro Cadete, bem como o brasão em 

pedra de granito e colocação de mastros. 

 

 

Gavião, 5 de setembro de 2014 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 

 

 

(José Fernando da Silva Pio) 

 

 


