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INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
O Conselho de Ministros aprovou no passado dia 16 de fevereiro a proposta de lei que estabelece o qua- 
dro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. 
Consideramos que a importância desta matéria exige uma reflexão séria, profunda e alargada.

A experiência do passado, nomeadamente as competências que a Câmara assumiu em 2008 na 
área da Educação, obriga-nos a encarar este processo com cuidados redobrados. Descentralizar 
não pode significar a desresponsabilização do Estado, não pode corresponder à transferência de 
encargos e de descontentamento das populações relativamente ao que é incómodo para o Governo 
e não pode colocar em causa a universalidade de funções socias do Estado nem contribuir para o 
acentuar de desigualdades e assimetrias entre os territórios.

Descentralizar implica devolver a autonomia ao Poder Local, implica a criação das Regiões Administra-
tivas - condição maior para uma verdadeira política de desenvolvimento regional, implica a transferên-
cia dos meios necessários para o desempenho das novas funções. A proximidade e o conhecimento da 
realidade concreta são aspectos que valorizamos; Mas a questão central está na garantia dos meios 
adequados para dar uma resposta à altura de cada situação e na identificação do nível de administração 
que está em melhores condições de a exercer com proximidade.

Só assim se conseguirá concretizar um verdadeiro processo de descentralização, capaz de responder 
com eficácia às exigências que se colocam, contribuindo para a melhoria da qualidade e condições de 
vida da população.

E. gab.presidente@cm-grandola.pt
T. 269 450 027
Atendimento aos Munícipes: 
2ª feira › 9:30h – 12:30h 
(Mediante marcação)
Reuniões de Câmara: 
Quinzenalmente › 10:00h 
› Sala de Sessões 
da Câmara Municipal

A experiência do passado, nomeadamente 
as competências que a Câmara assumiu em 2008 
na área da Educação, obriga-nos a encarar este 
processo com cuidados redobrados. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

EPDR DISTINGUIDA 
COM BANDEIRA VERDE

Decorreu no passado dia 14 de dezembro na 
Escola Profissional de Desenvolvimento Rural 
de Grândola (EPDR-G) a cerimónia do Hastear 
da Bandeira Verde 2016, conquistada por esta 
escola de acordo com os critérios 
da Associação Bandeira Azul da Europa. Este 
galardão pretende certificar o trabalho 
exemplar que a escola desenvolveu no âmbito 
da educação e sensibilização ambiental na 
comunidade escolar, em prol de um ambiente 
melhor e de um desenvolvimento que 
se pretende cada vez mais sustentável.

MUNICÍPIO CONTINUA A APOIAR 
INSTITUIÇÕES DO CONCELHO 
ATRAVÉS DO PROJETO 
“TAMPAS E CARICAS”

No âmbito do projeto “Tampas e Caricas”, 
o Município de Grândola entregou em 
dezembro ajudas técnicas à AISGRA 
e à St. Casa da Misericórdia de Grândola. 
O Projeto “Tampas e Caricas”, dinamizado 
pela Universidade Sénior de Grândola e pelo 
Programa Viver Solidário, teve o seu início em 
Setembro de 2011 e, desde então, já foram 
entregues 15.740Kg em tampas e caricas, 
correspondendo a um valor de 9.232,75€, 
traduzido na aquisição de ajudas técnicas 
entregues a associações e instituições 
do Concelho.

BISPO DE BEJA 
VISITOU CONCELHO

F ficha técnica
PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Grândola. DIRETOR: António de Jesus Figueira Mendes. COORDENAÇÃO GERAL: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. 
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“
”

De 26 a 29 de janeiro, D. João Marcos, o novo 
Bispo da Diocese de Beja, realizou a sua visita 
pastoral às paróquias de Grândola, Santa 
Margarida de Serra e Azinheira dos Barros 
– Lousal. Ao longo dos quatro dias, o prelado 
de Beja, encontrou-se com a GNR, BM de 
Grândola, Comunidade Educativa, utentes da 
Santa Casa da Misericórdia e da Cercigrândola 
e marcou presença nas diversas instituições 
e associações do Concelho. Foi recebido na 
Câmara Municipal e na Junta de Freguesia 
de Grândola e Santa Margarida da Serra 
e Junta de Freguesia de Azinheira de Barros. 
No final da celebração de encerramento 
da visita pastoral, no dia 29, D. João Marcos, 
participou num convívio com a comunidade. 

DESCENTRALIZAÇÃO, SIM! 
DESRESPONSABILIZAÇÃO, NÃO!
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Atividade Municipal

LOUSAL ELEITO PARA A VIAGEM INAUGURAL
DOS CIRCUITOS CIÊNCIA VIVA

O Município de Grândola ocupa o 34º lugar no ran- 
king nacional do Índice de Transparência Munici-
pal. De acordo com os dados divulgados no início 
de fevereiro pela Transparência e Integridade, Asso- 
ciação Cívica representante portuguesa da ONG 
anticorrupção Transparency International, a Câma- 
ra Municipal presidida por António Figueira Men- 
des melhorou de forma bastante significativa a sua 
pontuação em relação ao ano passado subindo 48 
lugares no ranking nacional. Ao nível do distrito o 
Município Grândola ocupa o primeiro lugar da ta-
bela com 81,94 pontos seguido por Palmela (66,2) 
e é o terceiro melhor classificado do Alentejo.
O Índice de Transparência Municipal (ITM) mede o 
grau de transparência das Câmaras Municipais 
através de uma análise da informação disponibili-
zada aos cidadãos nos sites dos 308 municípios. O  

Decorreu no passado dia 8 de fevereiro, em Grân- 
dola, a reunião da Comissão de Economia, Inova- 
ção e Obras Públicas sobre o IC1. Para além dos 
vários deputados que integram esta Comissão, 
participou também o Presidente da Câmara Muni- 
cipal de Grândola – António Figueira Mendes, o 
Vice – Presidente da Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal – Manuel Vítor de Jesus e membros da Co- 
missão de Utentes do IC1. As várias intervenções, 
dos autarcas locais, dos deputados que integram a 
Comissão e dos membros da comissão de utentes 
foram unânimes; Todos reconheceram o mau es- 
tado em que se encontra este troço, que este pro-
cesso já se arrasta há vários anos e que é urgente 
iniciar as obras – informação que irá ser incluída 
no relatório da Comissão sobre a petição apresen-
tada pelos utentes do IC1 no final do ano passado.
No seguimento da reunião a Comissão levará nova-
mente o assunto ao conhecimento de Pedro Mar- 

ques – Ministro do Planeamento e das Infraestru- 
turas, ficando o compromisso de continuarem a fa- 
zer pressão para que as obras avancem o mais rá- 
pido possível. No final da reunião os deputados re- 
gressaram a Lisboa, percorrendo o troço do IC1, en- 
tre Grândola e Alcácer do Sal.

para explorar com ciência e cultura. Tudo isto reu- 
nido num cartão, num guia e numa aplicação para 
que seja mais fácil conhecer o país. Este novo pro- 
duto, lançado esta segunda-feira no Circuito do 
Centro Ciência Viva do Lousal, é um desafio para 
desfrutar em família ou com amigos, descobrindo 
Portugal, viajando com um olhar curioso e uma ma- 
la cheia de vantagens e descontos em duas cente-
nas de instituições de ciência, cultura e lazer.

ITM é composto por 76 indicadores agrupados em 
sete áreas. De referir que Grândola, obteve a pon- 
tuação máxima em quatro das sete áreas avalia-
das: Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e Regulamen- 
tos, Relação com a Sociedade, Contratação Públi-
ca e Transparência Económico-Financeira.

DEPUTADOS DA COMISSÃO DE ECONOMIA, 
INOVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
RECONHECEM A URGÊNCIA NO INÍCIO DAS OBRAS NO IC1

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA FOI CONSIDERADO         
UM DOS MAIS TRANSPARENTES DO PAÍS

Uma viagem de comboio de Lisboa até ao Lousal, 
no concelho de Grândola, marcou o início da apre- 
sentação nacional dos Circuitos Ciência Viva à co- 
municação social e financiadores que teve lugar no 
dia 6 de feveiro. A viagem contou com as presenças 
da Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, do Presi-
dente da Fundação Vodafone, Mário Vaz, da Presi-
dente da Ciência Viva, Rosalia Vargas e do Presi-
dente da Câmara Municipal de Grândola, António 
Figueira Mendes. Para o lançamento deste novo pro- 
duto, que promove a realização de atividades em 
redor de cada um dos Centros da Rede, a comitiva 
visitou o Centro Ciência Viva do Lousal, que apre- 
senta exposições interativas e dinamiza atividades 
de ciência e tecnologia, o Museu Mineiro do Lou-
sal, a Galeria Mineira Waldemar D´órey e o Lagar 
Oliveira da Serra, o maior olival de Portugal.
Os Circuitos Ciência Viva, um projeto de turismo do 
conhecimento, englobam 18 destinos de viagem 
em Portugal, sempre com um Centro Ciência Viva 
como anfitrião, 54 percursos e mais de 200 etapas 

GRÂNDOLA RECEBEU 
REUNIÃO DOS PARCEIROS 
NACIONAIS DO PROJETO 
STORM
No passado dia 27 de janeiro 
realizou-se em Grândola a primeira 
reunião do ano de 2017 do cluster 
português do projeto STORM.
O projeto internacional STORM, 
candidatado ao programa Horizonte 
2020 da Comissão Europeia, visa 
a salvaguarda do património cultural 
através da gestão partilhada 
de recursos técnicos e organizacionais 
e o município de Grândola é um dos 
membros do consórcio internacional, 
em parceria com as Ruínas Romanas 
de Tróia.
O projeto STORM foi um dos dois 
projetos aprovados num total de mais 
de 40 candidaturas apresentadas, 
com um financiamento superior 
a 7 milhões de euros, com 
comparticipação de 100% de fundos 
comunitários.
Com base em experiências 
de investigação anteriores 
e resultados tangíveis o projeto 
STORM pretende implementar um 
conjunto de novos modelos 
de previsão e métodos de prevenção 
e de diagnóstico não invasivos e não 
destrutivos para uma efetiva 
monitorização de alterações 
ambientais e para a deteção 
de ameaças e condicionalismos 
que possam comprometer os sítios 
com património cultural relevante.
O projeto STORM testará os resultados 
através do estudo de casos em 
monumentos relevantes de 5 países 
– Termas de Diocleciano em Roma – 
Itália, Rethymno - Grécia, Mellor 
Heritage Project - Reino Unido, 
Ruínas Romanas de Tróia – Portugal 
e Ephesus – Turquia, tendo sido 
selecionados os locais de modo 
a assegurar uma representação 
adequada do rico património cultural 
europeu. O consórcio integra 20 
entidades de 7 países europeus – 
Alemanha, Áustria, Grécia, Itália, 
Portugal, Reino Unido e Turquia.
A reunião, que contou com 
a participação de representantes 
de todas as entidades portuguesas 
que integram o consórcio internacional 
– Direção-Geral de Património 
Cultural; INOV – Instituto de Novas 
Tecnologias; Nova Conservação e 
Restauro, Lda,; Município de Grândola 
e Troia Resort – Ruínas Romanas 
de Tróia, teve como objetivo 
programar as atividades a desenvolver 
durante o ano de 2017 e promover a 
necessária articulação e conjugação 
de ações com vista ao cumprimento 
global dos importantes objetivos 
traçados, respeitando 
a calendarização estabelecida.
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desenvolvimento ECONÓMICO

ZONA INDUSTRIAL 
LIGEIRA DE GRÂNDOLA 
CONTINUA A CRESCER

A 2ª fase da ZIL de Grândola 
continua a dar sinais bastante 
positivos de crescimento. Das 
dezanove empresas com lotes 
atribuídos, duas já se instalaram 
e estão em funcionamento (Centro 
de Inspecção técnica de Veículos 
e Pine Flavour – Transformação 
de Produtos de Casca Rija) e seis 
encontram-se atualmente em 
construção (Carpintaria E.C.A., 
A.C.B. Carpintaria, Paulo Nóbua 
Guerreiro, Unipessoal – Comércio 
a retalho de bebidas, Santigrândola 
– Comércio a retalho de 
combustíveis para uso doméstico, 
Manuel Rodrigues Gamito – 
Comércio de painéis solares 
e construção de estruturas solares 
e Luis Silva – manutenção 
e reparação de veículos). Estas 
empresas vêm juntar-se às que 
se instalaram na primeira 1ª fase 
da ZIL e que se mantêm em 
funcionamento, nomeadamente, 
J.Pinto Carroçarias – Fabricação 
de Carroçarias, Fixabalanço – 
Comércio de sucata e resíduos 
metálicos e Francisco Batista 
e Brás – comercialização de cortiça.
Prevê-se que durante o ano 
de 2017 mais empresas iniciem 
a construção de instalações, 
contribuindo para o contínuo 
reforço industrial do concelho 
bem como para a dinamização 
da economia local.

A Câmara Municipal de Grândola 
tem ainda disponíveis sete lotes.
Para mais informações:
Gabinete de Apoio ao Empresário
Edifício Administrativo - Parque de Feiras 
e Exposições
Tel. 269 750 257 / 8 Fax. 269 441 112
E-mail: gae@cm-grandola.pt
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Pedro Amorim, sócio gerente da empresa refere 
que “O investimento em Grândola acabou por se 
dever a uma estratégia associada à localização 
da nossa matéria-prima, à capacidade e apoio da 
parte da Câmara Municipal de Grândola e tam- 
bém ao facto de estarmos próximos do porto de 
Sines, uma vez que a nossa empresa tem uma 
vertente virada para a exportação." – "Decidimos 
estudar e avaliar este mercado, no sentido de ten- 
tar perceber a matéria-prima que existe no nosso 
país e aproveitar ao máximo o valor no nosso mer- 
cado", disse, explicando a aposta no processamen- 
to de pinha e de pinhão. Além do fruto, o processo uti- 
lizado na fábrica da PineFlavour permite aprovei- 
tar as cascas do pinhão e a própria pinha, que será 
vendida "essencialmente para fábricas de pellets 
ou para padarias" para ser usada como combustível.
O Presidente da Câmara de Grândola, António Fi-
gueira Mendes, destaca a iniciativa dos três jovens 
empreendedores e dinamizadores da PineFlavour

A PineFlavour tem sensivelmente 624 m², dispon-
do de uma área industrial de transformação do 
pinhão e uma área administrativa composta por 
escritórios e um laboratório para análise do pro- 
duto, garantindo a sua qualidade e certificação. A 
empresa pretende atingir a meta de produção de 
789 toneladas de pinha/ano.

Sócios da Empresa: Pedro Amorim, Rosa Marga- 
rida Martins e Miguel Figueiredo

GRÂNDOLA RECEBEU SEMINÁRIO ANUAL DA FILEIRA DA PINHA E DO PINHÃO
Decorreu no Cine Granadeiro – Auditório 
Municipal, no passado dia 7 de dezembro, 
o Seminário Anual da Fileira da Pinha/Pinhão 
2016 onde estiveram em análise as questões 
da fileira, o balanço da campanha 2015/2016 
e as perspetivas para 2016/2017. Organizado 
pela União da Floresta Mediterrânica (UNAC), 
com o apoio da Câmara Municipal, o Seminário 
contou com cerca de 150 participantes 
portugueses e espanhóis, entre produtores 
florestais, organizações de produtores 
florestais, empresas, organismos 
da administração pública, entre outros. No 
final os participantes tiveram a oportunidade 
de visitar a empresa Pine Flavour.

e considera que é cada vez mais importante atrair 
novos investimentos e projetos diferenciadores para 
o nosso território: “As potencialidades do nosso 
Concelho não se resumem e esgotam nos 45 km de 
Costa Atlântica e na atividade turística. É funda- 
mental que saibamos conjugar esforços e tirar par- 
tido das inúmeras riquezas do território, nomea- 
damente da Fileira Florestal. É nesse sentido que 
este Executivo tem vindo a trabalhar, promovendo um 
desenvolvimento integrado e sustentado do concelho”. 

PINE FLAVOUR
INVESTIMENTO DE 1,5 MILHÕES PARA PROCESSAMENTO DE PINHÃO
A nova unidade industrial do concelho de Grândola está a laborar desde o início do ano na ZIL e tem capacidade para 
produzir 500 quilos de miolo de pinhão por dia. Dotada de elevada tecnologia, a PineFlavour pretende impor-se como marca 
de referência na indústria de processamento de frutos de casca rija, tendo para isso, estabelecido diversas parcerias.
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EDUCAÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA EB 1 
E JI DE GRÂNDOLA
MAIS QUALIDADE E CONFORTO - MELHOR EDUCAÇÃO
A Câmara Municipal de Grândola inicia-
rá em breve a requalificação da EB1 e do 
JI de Grândola – uma obra fundamental 
que permitirá responder às diversas ne- 
cessidades da população escolar, crian-
do melhores condições para o desenvol- 
vimento do processo de ensino/apren-
dizagem.
A necessidade desta obra decorre da 
adaptação dos edifícios às exigências 
atuais de eficiência energética, conforto 
térmico e acessibilidades, assim como da 
urgência de uma intervenção para reso- 
lução de patologias que a manutenção 
regular já não consegue dar resposta. 
A intervenção contempla, de uma forma 
geral, a reabilitação dos edifícios existen- 
tes e a construção de um edifício novo 
para refeitório/cozinha/4 salas de aula, a 
ampliação da portaria, e a regeneração 
do espaço de recreio dos dois recintos e 
respetiva rua de acesso. Desta forma se- 
rá possível voltar a integrar neste espa- 
ço todos os alunos do 1º ciclo, confeccio- 
nar e servir refeições num espaço con- 
digno e ter um espaço adaptado aos alu- 
nos com deficiência.
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EDUCAÇÃO

PRINCIPAIS TRABALHOS 
A EXECUTAR:
• Substituição de coberturas;
• Introdução de isolamentos térmicos; 
• Substituição de caixilharias; 
• Substituição dos pavimentos cerâmicos; 
• Remodelação de infraestruturas; 
• Substituição de loiças sanitárias; 
• Introdução de rampas de acesso; 
• Instalação de novos equipamentos lúdicos;
• Arranjo paisagístico; 
• Colocação de nova cobertura na estação 
arqueológica.

CUSTOS DA OBRA
A obra foi adjudicada por 2.4 milhões e conta com 
uma comparticipação financeira de 85% do valor 
elegível, conseguida através de candidatura ao no- 
vo Quadro Comunitário de Apoio – Portugal 2020.

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA

As instalações provisórias situam-se num terreno ao lado 
da Piscina Municipal e perto da Escola EBI D. Jorge de Lencastre. 
Estas encontram-se planificadas e organizadas de forma a receber 
todas as crianças em segurança e com o conforto que é exigido. 
As 12 salas de aula, o respetivo espaço para fornecimento 

de refeições, as casas de banho e a sala de professores, vão 
funcionar dentro de monoblocos climatizados e que oferecem todas 
as condições necessárias. Estão também contemplados espaços 
exteriores cobertos, que permitem a permanência e circulação 
das crianças.
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Destaque Temático 

O Município de Grândola já garantiu um investimento superior a 10 milhões de euros, no âmbito do novo Quadro Comunitário 
de Apoio Portugal 2020. Conheça o estado das 10 intervenções previstas para a sede de Concelho, que contam com uma 
comparticipação financeira de 85% do valor elegível.

MUNICÍPIO GARANTE INVESTIMENTO  
SUPERIOR A 10 MILHÕES DE EUROS  

OBRAS COMEÇAM A AVANÇAR

Empreitada Adjudicada
Data prevista para início: 1º Semestre 2017
Valor da Adjudicação: 2.292.884,61€ + IVA

1.
REQUALIFICAÇÃO DA EB1 
E DO JI DE GRÂNDOLA

Empreitada Adjudicada
Data prevista para início: 1º Semestre 2017
Valor da Adjudicação: 649.062,82€ + IVA

2.
NÚCLEO MUSEOLÓGICO 
DA IGREJA DE SÃO PEDRO 
E RESERVAS

Empreitada em execução
Valor da Adjudicação: 108.280,04€ + IVA

4.
REQUALIFICAÇÃO 
DA CASA LUÍS DIAS

Empreitada em início de procedimento
Data prevista para início: 2º Semestre 2017
Valor estimado: 1.785.411,08€ + IVA

5.
REABILITAÇÃO DA BIBLIOTECA/
ARQUIVO MUNICIPAL 
E PRAÇA DA REPÚBLICA

Empreitada Adjudicada
Data prevista para início: 1º Semestre 2017
Valor da Adjudicação: 178.500,00€ + IVA

3.
CASA MOSTRA 
DOS PRODUTOS ENDÓGENOS 
(ADEGA ANTÓNIO INÁCIO DA CRUZ)
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Destaque Temático 

Em fase de projeto
Data prevista para início: 2º Semestre 2017
Valor estimado: 300.000,00€

7.
REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO 
FRAYÕES METELLO

Em fase de projeto
Data prevista para início: 2º Semestre 2017
Valor estimado: 750.000,00€

8.
REQUALIFICAÇÃO 
ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO

Empreitada em início de procedimento
Data prevista para início: 2º Semestre 2017
Valor estimado: 500.000,00€

6.
REQUALIFICAÇÃO 
DO JARDIM 1º DE MAIO
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movimento associativo

APOIOS CONCEDIDOS PELO 
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA NO ANO DE 2016
ENTIDADE APOIO

MONETÁRIO
APOIO

LOGISTICO
APOIO PARA

DESLOCAÇÕES
AISGRA    X 
ANAFS    X X
Associação "Os Amigos de Azinheira de Barros" 1.085,00 € X X
Associação A Ponte    X  
Associação Antigos Alunos, Professores e Funcionários da ESAIC 490,00 € X X
Associação Ás Riscas   X  
Associação Cultural " 1000Lides" 1.540,00 € X  
Associação Cultural "Lufada d'Ideias" 1.680,00 € X  
Associação Cultural e Desportiva da Aldeia do Futuro   X  
Associação Cultural e Desportiva das Minas do Lousal 1.785,00 € X X
Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal 3.000,00 € X X
Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado dos Cadoços 1.435,00 € X X
Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Grândola 500,00 € X X
Associação de Jovens das Minas do Lousal 1.050,00 € X X
Associação de Jovens Nova Onda 2.100,00 € X  
Associação de Moradores e Amigos da Água Derramada 350,00 € X  
Associação de Moradores e Amigos da Aldeia do Pico 1.155,00 € X  
Associação de Moradores e Amigos da Silha do Pascoal 2.046,55 € X X
Associação de Nadadores Salvadores de Grândola - Seagull Rescue 600,00 € X X
Associação de Pescadores Desportivos de Grândola 4.070,00 € X X
Associação Equestre Dº Jorge De Lencastre 750,00 € X X
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Grândola 83.231,50€ X X
Associação José Afonso -Núcleo de Grândola 1.400,00 € X  
Associação Recreativa Desportiva e Cultural das Lagoas e Praia   X  
Associação Remédios do Riso 1.800,00 € X  
Associação Sócio Cultural da Aldeia Nova de Sº Lourenço Canal Caveira 3.465,00 € X X
AURPIG    X X
CAB - Clube Amigos do Basquetebol de Grândola 4.265,00 € X X
Casa do Benfica    X  
Casa do Povo de Azinheira dos Barros   X X
Centro de Cultura e Desporto do Estabelecimento Prisional do Pinheiro da Cruz 500,00 €   X
Centro Social Do Carvalhal   X X
Cercigrandola  15.000,00 € X X
Clube Amadores de Pesca de Grandola "A Barbatana" 4.060,00 € X  
Clube Amiciclo de Grândola 8.160,00 €   X
Clube de BTT de Grândola 1.200,00 € X  
Clube Recreativo "O Grandolense" 14.580,00 € X X
Comissão de Festas da Igreja de Sº Pedro de Melides   X  
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 670 de Grândola   X  
Creche e Jardim de Infância de Grândola 10.000,00 € X X
Escola Murakami de Grândola 750,00 € X  
Escola Murakami Melides 500,00 €    
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Sebastião de Setúbal 250,00 € X X
Fábrica da Igreja Paroquial de Grândola 5.200,00 € X X
Grandola Sports Club 5.600,00 € X X
Grandolafoot Escola de Futebol - Associação 6.200,00 € X X
Grupo Coral e Etnográfico da Pluricoop de Grândola   X X
Grupo de Dança Tipica da Queimada 2.500,00 € X X
Grupo de Pedestrianismo - Caminheiros de Grândola 900,00 €   X
Grupo Desportivo de Vale Figueira 2.000,00 € X X
Grupo Motard Os Amigos 1.050,00 € X  
Hoquei Clube Patinagem de Grândola 19.870,00 € X X
Juventude Desportiva do Carvalhal 300,00 € X  
Juventude Desportiva Melidense 6.400,00 € X X
Missão Coragem    X  
Nucleo Pais em Rede   X  
OMDPE    X  
Rancho Folclórico 5 de Estrelas de Abril 5.000,00 € X X
Rodas Clube  100,00 € X  
SMFOG - Sociedade Musical Fraternidade Operaria Grandolense 23.400,00 € X X
Sociedade Columbófila de Grândola 1.250,00 €   X
Tradição e Tertúlias - Associação Cultural 1.520,00 €    
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CONCERTO DE REIS E SORTEIO DE NATAL MARCAM  
ENCERRAMENTO DA PROGRAMAÇÃO NATAL EM GRÂNDOLA

Ao longo do mês de dezembro foram dezenas as 
iniciativas que o Município promoveu com inten- 
ção de dinamizar a época mais festiva do ano. Da 
magia ao teatro, da música à dança, Grândola tor- 
nou-se num grande palco de alegria, animação e 
muita felicidade. Repetindo o sucesso dos anos 
anteriores com dezenas de crianças a participar 
no evento, realizou-se o tradicional Concerto de 

Reis, no dia 6 de janeiro, organizado pelo Agrupa- 
mento de Escolas de Grândola. O evento contou 
com a adesão em massa dos encarregados de 
educação e familiares. Para encerrar as festivi-
dades, realizou-se o sorteio de natal, habilitando 
todos os que compraram no comércio tradicional, 
a prémios para gastar no comércio local. Com 
54 lojas aderentes, o sorteio, é uma das grandes 

apostas para revitalizar e dinamizar o comércio 
tradicional promovendo o atendimento perso- 
nalizado e a interação entre a população e os 
comerciantes. Os felizes contemplados ganha-
ram vales de compras no valor de 230€. Os lo- 
jistas premiados irão usufruir de experiências 
gastronómicas e turísticas no concelho de Grân- 
dola. 

Agostinho Santos, Juan Alonso, Catarina Sobral, 
Freda, Dani Torrent, Jorge Delmar, Ana Sofia Am- 
brósio ou Marco Taylor são alguns dos ilustra-
dores que cujos trabalhos estiveram patentes ao 
público, durante o mês de janeiro, na Biblioteca 
Municipal de Grândola, no âmbito da Exposição 
das Ilustrações do Livro “Histórias da Ajudaris’ 
16 – Histórias de Encantar”. Este projeto de soli- 
dariedade que promove a leitura, a escrita e a arte, 
edita desde há seis anos, uma obra coletiva que reú- 
ne histórias escritas por crianças de diversas es- 
colas, ilustradas por vários artistas que se associam 
à causa. Nesta edição que tem como tema a “Ali- 
mentação”, participaram crianças de 59 escolas de 
vários pontos do país e 97 ilustradores. A Ajudaris 
é uma instituição privada de solidariedade social, 
que luta contra a fome, pobreza e exclusão social. 
Todas as verbas obtidas com a venda dos livros 
revertem a favor de crianças e famílias carenciadas.

O tradicional concerto de ano novo da banda da 
Sociedade Musical Fraternidade Operária Gran-
dolense lotou, como vem sendo hábito, o Cine Gra- 
nadeiro – Auditório Municipal, no passado dia 21 
de janeiro. A primeira-parte do espetáculo ficou 
a cargo da Banda Juvenil, cerca de 50 jovens mú- 
sicos entre os 8 e os 20 anos, anteciparam o que 
seria uma noite de sucesso. O alinhamento revi- 
sitou música celta, o passo doble e ainda a músi- 
ca ligeira internacional. A banda filarmónica, com 
direção do Maestro Luís Filipe Araújo e Silva, su- 
biu ao palco com 53 músicos. Das marchas vianen- 
ses, a peças soltas para clarinete e saxofone, 
houve ainda espaço para um instrumento invul- 
gar nestas andanças: uma máquina de escrever, 
para deleite do público acostumado à elevada 
qualidade do trabalho da SMFOG.

CONCERTO DE ANO NOVO DA MÚSICA VELHA

APRESENTAÇÃO DO LIVRO "MOMENTOS" DE MARIA TERESA VITORINO

ALUNOS DE GRÂNDOLA SOBEM AO PÓDIO NO CORTA MATO REGIONAL DO ALENTEJO

EXPOSIÇÃO HISTÓRIAS 
DE AJUDARIS 16 – HISTÓRIAS 
DE ENCANTAR

Sessenta e oito alunos do Agrupamento de Es- 
colas de Grândola participaram dia 20 de janei- 
ro no Corta Mato Regional do Alentejo, uma pro- 
va de apuramento para o Corta Mato Escolar Na- 
cional, que decorreu em Vendas Novas. Des- 
taque em termo individual para as classifica- 
ções de Laura Alexandra, que obteve o 2º lugar 
em Infantis A Femininos, Gabriel Pereira que 
alcançou o 3º lugar em Infantis B Masculinos e 
Beatriz Casaca o 3º lugar em Iniciados Femini-
nos, conquistando estes atletas o apuramento 

direto para o Corta Mato Escolar Nacional, a rea- 
lizar dia 11 de março. Subiram também ao pó- 
dio Andreia Gonçalves, 3º lugar em Juniores 
Femininos e Marco Ferrinho o grande vencedor 
na Prova Adaptada B Masculinos. Coletivamen- 
te a Escola Básica D. Jorge de Lencastre obte- 
ve o 1º lugar em Infantis B Masculinos e o 3º 
lugar nos escalões Infantis A Femininos e Ini- 
ciados Masculinos. A Escola Secundária Antó- 
nio Inácio da Cruz qualificou-se no 2º lugar em 
Iniciados Masculinos. 

A Biblioteca Municipal recebeu no passado dia 
21 de janeiro, a apresentação do livro "Momen-
tos" de Maria Teresa Vitorino que após 36 anos 
da sua vida dedicados ao mundo do ensino num 
meio citadino, acaba por regressar a Melides “on- 
de o impacto da luz e de belas imagens é uma 
constante para o olhar” refere a própria. O livro de 
fotografia e poesia que agora lançou, é segundo 
a autora “a arte de captar a essência de que é fei- 
ta uma vida de momentos”. A sessão contou com 
a presença de Maria Adélia Botelho e convidados.
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MOINHOS
NO CONCELHO DE GRÂNDOLA 
MOINHOS DE ÁGUA
A referência mais antiga que se conhece acerca 
dos moinhos de água, data de 85 a.C., e é possí- 
vel que tenham sido introduzidos no atual terri- 
tório português durante o período Romano.
Estes moinhos utilizavam a energia hidráulica, de- 
signadamente a água dos rios, dos lagos, das nas- 
centes e das marés, que era muitas vezes apre- 
sada em barragens e açudes.
Embora existam sob várias formas, os moinhos 
mais comuns foram os de rodízio (com rodízio ho- 
rizontal) e as azenhas (com rodízio vertical).
Desconhece-se se, antes da formação de Portu-
gal, existiram moinhos de água a funcionar no 
atual território grandolense, pois a mais antiga 
informação conhecida data de 1376. Na Carta de 
Vila, atribuída em 1544, são referidos dois moin-
hos de água: o moinho do Neves e o moinho de 
Francisco Álvares. Nos finais do mesmo século 
existiam mais de 20 moinhos de rodízio neste terri- 
tório, alguns dos quais terão funcionado cerca 
de 500 anos como os de Pero Gaita, Roubão e 
Piteira.
Por volta do século XI surgiram também os moi- 
nhos de maré, que se expandiram a partir do sé- 
culo XIII entre os rios Lima e Guadiana, dos quais 
há a registar um na península de Troia.

MOINHOS DE RODÍZIO
Possivelmente devido ao relevo do território, os 
moinhos que predominaram no concelho de Grân- 
dola caracterizaram-se pelo seu rodízio – roda co- 
locada na horizontal, com cerca de um metro de 
diâmetro, constituída por uma série de palas de 
madeira dispostas radialmente. 
O sistema de funcionamento destes moinhos era 
bastante simples: depois de desviada por um ca- 
nal até um aqueduto, a água entrava numa calha 
de madeira ou num tubo fechado ou poço, com 
grande inclinação – o cubo. Este, atravessando a 
parede inferior do moinho, terminava acima e 
junto da roda, numa saída ou boca apertada – a se- 

teira. A água, batendo diretamente sobre as pe-
nas do rodízio, fazia-as girar e rodar o eixo ou veio 
da mó, que se prolongava para cima, onde, por 
sua vez, fazia girar a mó andadeira.
O mecanismo de moagem – a moenda –, ficava 
num plano superior ao rodízio e constava, entre ou- 
tros utensílios, de um par de mós de pedra, a supe- 
rior móvel – a andadeira – e a inferior fixa – o pouso 
–, entre as quais se operava a farinação do cereal.
De forma circular, espessas e pesadas, as mós 
tinham um buraco redondo no meio – o olho da 
mó – e rasgos diversos nas duas faces de encos-
to que encaminhavam o grão para as superfícies 
de farinação e possibilitavam o arejamento.

MOINHOS DE VENTO
As primeiras referências à utilização da energia 
eólica para a moagem de cereais surgiram no sé- 
culo IV da era Cristã, pois alguns relatos de via- 
gens mencionaram a existência de moinhos de 
vento, de eixo vertical, na Ásia Central. Cerca do 
século X, este tipo de moinhos foi introduzido na 
Europa e, dois séculos depois, em Portugal.
De entre as várias categorias, prevaleceram no 
nosso país os moinhos de vento fixos, de torre, 
de tipo mediterrâneo, em que apenas o tejadilho 
é móvel, e os giratórios, cujo edifício assenta so- 
bre duas rodas e um espigão excêntrico cravado 
no solo, em torno do qual gira.
No concelho de Grândola, dada a proliferação de 
moinhos de água, os de vento surgiram apenas nos 
séculos XVIII e XIX, sendo todos eles de modelo fixo.
Embora diferentes nos detalhes, estes moinhos 
possuíam torre troncocónica em alvenaria, dois 
pisos, escada, porta, janelas, capelo, mastro, ve- 
las, roda de entrosga, frechal, sarilho, mós, cam- 
breiros e outros apetrechos.
Para suprirem a falta temporária de vento alguns 
moinhos do século XX, como os de Santa Marga- 
rida da Serra, das Fontainhas, da Atalaia do Viso 
e da Nespereira, foram adaptados para molinhar 
com energia fornecida por motores de combustão.

OS MOINHOS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO
FREGUESIA DE GRÂNDOLA 
E SANTA MARGARIDA DA SERRA
Moinhos de Água
› Moinho da Ameira 1
› Moinho da Ameira 2 
› Moinho do Borbolegão
› Moinho da Ponte
› Moinho da Vinha
› Moinho da Diabrória
› Moinho de Baixo
› Moinho de Pisão do Freixo
› Moinho de Enxota Tordos
› Moinho da Várzea
› Moinho da Mangacha
› Moinho da Várzea Redonda
› Moinho da Represa
› Moinho da Castelhana
› Moinho da Adega
› Moinho da Estrada
› Moinho do Pego da Aderneira
› Moinho de Vale Carvalho
› Moinho do Açude
Moinhos de Vento
› Moinho das Fontainhas
› Moinho dos Murtais
› Moinho da Corte Cerrada
› Moinho da Cerca da Vinha
› Moinho do Rosmaninhal

FREGUESIA DE AZINHEIRA DOS BARROS 
E SÃO MAMEDE DO SÁDÃO
Moinhos de Água
› Moinho de Mascarenhas 1
› Moinho de Mascarenhas 2
› Moinho da Piteira
› Moinho de Pêro Gaita
› Moinho do Roubão
› Moinho do Vasquinho
› Moinho da Tojeira
› Moinho Novo
› Moinho do Pisão
› Moinho do Zambujeiro
Moinhos de Vento
› Atalaia do Viso

FREGUESIA DE MELIDES
Moinhos de Água
› Moinho de Cima
› Moinho do Meio
› Moinho Novo
› Moinho Velho
› Moinho do Vau
› Moinho das Canas
› Moinho do Samoucal
› Moinho da Bica
Moinhos de Vento
› Moinho da Aldeia
› Moinho dos Bacelos
› Moinho Velho de Vale de Figueira
› Moinho Novo de Vale de Figueira
› Moinho da Boavista
› Moinho do Vale Abroteal
› Moinho da Marrã de Cima
› Moinho da Marrã do Meio
› Moinho da Casa Branca
› Moinho da Nespereira

FREGUESIA DO CARVALHAL
› Moinho de Maré de Troia (séc. XVI – XVII)
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO 
DO LIVRO E DA LEITURA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

VIRAR A PÁGINA
Atividades de leitura dirigidas aos utentes da Cer- 
cigrândola, criadas com recurso à música e outras 
formas de expressão artística, de forma a criar 
momentos que favoreçam a harmonia pessoal e a 
inclusão sociocultural.

LIVROS EM CADEIA 
Ações de mediação da leitura no Estabelecimento 
Prisional de Pinheiro da Cruz, junto da comuni-
dade reclusa que se encontra em regime fechado, 
e que tem como  objetivos favorecer o desenvolvi-
mento de competências de expressão escrita e 
oral, o acesso à informação e ao conhecimento e 
estimular o exercício da cidadania, contribuindo para 
uma melhor reinserção na sociedade.

A Biblioteca Municipal de Grândola 
tem-se afirmado como local privilegiado 
de acesso à informação e conhecimento 
e de promoção do livro de leitura junto 
de públicos específicos e do público 
em geral. Para cumprir a sua missão 
cultural, informativa, social, educativa 
e recreativa e promover a utilização 
dos seus espaços e serviços, a Biblioteca 
Municipal, em cooperação com 
as Bibliotecas escolares e com 
a comunidade educativa, bem como 
com outras entidades culturais 
e de solidariedade social do concelho, 
tem criado e desenvolvido um conjunto 
de projetos dos quais importa destacar 
os seguintes:

LER FAZ CRESCER 

LER PARA SER LIVROS EM CADEIA 

LER FAZ CRESCER 
Projeto dirigido às crianças e aos alunos do 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico do con- 
celho. A partir dos livros, das histórias e das ilus- 
trações que eles contêm, são realizadas sessões 
de animação que privilegiam, através do diálogo 
com as crianças, a compreensão do texto oral e 
escrito, a formação do sentido crítico e a criação 
ou consolidação de hábitos de leitura.

LER PARA SER 
Projeto dirigido aos alunos dos 2º e 3º ciclos do 
ensino básico, ensinos secundário e profissional 
do concelho, de complemento aos programas curri- 
culares. Concretiza-se através da realização de 
ações de mediação da leitura programadas de 
acordo com as sugestões dos professores e tem 
como objectivos criar ou consolidar hábitos de lei- 
tura, desenvolver a compreensão e análise crítica, 
estimular a criatividade.

É UMA VEZ… 
Pequenos e grandes espectáculos criados a 
partir de livros, com histórias tradicionais e mo- 
dernas, realizados no segundo sábado de cada 
mês, dirigidos ao público em geral com o objetivo 
de promover práticas culturais em contexto familiar.
 
BAÚS DE LIVROS  
Projeto de cooperação entre os Jardins de Infância 
do concelho que tem como objectivos principais a 
troca de experiências e a existência de momentos 
de convívio e animação entre a comunidade edu- 
cativa do pré escolar, a partir de histórias dos li- 
vros disponíveis no Baú de cada Sala. 

É UMA VEZ… BAÚS DE LIVROS  VIRAR A PÁGINA
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FREGUESIAS

AZINHEIRA DOS BARROS
PARCERIA ESTRATÉGICA RECUPERA NICHO DE SANTA BÁRBARA, NO LOUSAL 
Por iniciativa da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros, foi possível agregar ao seu esforço 
a parceria da Câmara Municipal de Grândola, do Centro Ciência Viva do Lousal e da SAPEC para 
a recuperação de toda a envolvente ao Nicho de Santa Bárbara, na aldeia mineira do Lousal. Esta 
intervenção, partilhada de igual forma pelas 4 partes, permitirá qualificar aquele que continua 
a ser dos espaços mais simbólicos do quotidiano da Mina. O projeto, da autoria da Arquiteta 
Cristina Carraça, prevê a substituição de eucaliptos por jacarandás, a plantação de alecrim 
rasteiro e outras plantas coloridas, bem como a reparação do muro e a colocação de guardas 
de segurança junto à barreira abrupta. Para além disso, será feita uma intervenção de fundo 
de remoção e limpeza de terras contaminadas, a sua substituição por terra vegetal, ou ainda 
a construção de uma calçada que concluirá o embelezamento deste espaço. A importância em 
recuperar estes cantos mágicos, que pertencem à memória deste povo mineiro, não apenas 
contribui para o sucesso do projeto turístico, mas fundamentalmente dignifica a história e honra 
a padroeira dos mineiros. São felizes e bons os resultados sempre que se reúne o esforço destas 
quatro entidades!

CARVALHAL
FREGUESIA DO CARVALHAL – UM FINAL DE ANO COM DINÂMICA
Atividade e dinamismo marcou de forma positiva o mês de dezembro na Freguesia do Carvalhal 
pelas iniciativas realizadas, sendo que no dia 10 de dezembro realizou-se o XII Passeio TT Carvalhal 
2017, onde participaram 90 viaturas (motos e jipes) e um total de 200 pessoas, que disfrutaram 
de um dia cheio de adrenalina, aventura e convívio, num percurso com paisagens e zonas selecionadas 
da nossa região. Este evento terminou com um almoço convívio, onde foi dado a conhecer algumas 
das ofertas gastronómicas da nossa Freguesia e onde não faltou a diversão e a entrega de 
lembranças. No dia 18 de dezembro esta jovem freguesia completou o seu 29º aniversário. A data 
foi assinalada através da realização de diversas iniciativas, destacando-se a cerimónia do hastear 
da bandeira na sede da Freguesia, com a participação das crianças do Centro Escolar do Carvalhal 
que cantaram o Hino Nacional. Destaque também para o sucesso da 1ª Feira de Artesanato, com 
a participação de artesãos da Freguesia que teve lugar no Jardim da Avenida. A animar este dia 
estiveram presentes os Poetas Populares e o Grupo de Musica Popular Portuguesa “Falta Um”.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA CONTINUA A SER UMA FREGUESIA ATIVA 
NATAL NA FREGUESIA…
No mês de Dezembro a Junta fez mais uma vez com que o Natal fosse Magia. As várias iniciativas 
promovidas demonstraram que somos uma freguesia ativa e presente. Surpreendemos mais uma vez 
a população, desejando as Boas Festas com um postal de natal entregue pelos correios a todos os 
Grandolenses. A Festa de Natal da Ludoteca encheu por completo o Cine-Granadeiro, fez as delícias 
de todos e aí cumpriu-se o verdadeiro Natal: o Natal das Crianças, da solidariedade, de fraternidade 
e de união. Na noite de 31 de Dezembro, a Junta não quis deixar de agradecer e deixar a sua palavra 
de solidariedade, em nome de todos os Grandolenses, às pessoas das instituições que trabalham em 
prol da população e que nessa noite, e em todos os restantes 365 dias do ano, estavam mais uma vez 
presentes e a dar do seu melhor profissionalismo. Assim deslocámo-nos ao Centro de Saúde, com a 
esperança de que o mesmo volte a funcionar 24 horas, aos cuidados continuados da AISGRA, ao Lar 
da Santa Casa da Misericórdia, ao Lar da CerciGrândola, à farmácia de serviço, à GNR e por fim aos 
nossos soldados da paz. Resta-nos transformar as dificuldades em oportunidades e acreditar que 
com o nosso trabalho, o trabalho de todos que como nós acreditam num mundo melhor conseguimos 
mais justiça, solidariedade, fraternidade e respeito pelos valores que nos diferenciam. Junta de 
Freguesia continua a apostar no desporto – no dia 5 de Fevereiro, uma manhã em que a chuva deu 
tréguas e onde a participação popular foi uma evidência, a Junta de Freguesia organizou pelo 15º ano 
consecutivo, o Grande Prémio Freguesia de Grândola – Circuito José Afonso e pelo 13º ano consecutivo 
a Corrida Miúdos e Graúdos. Estas duas provas contaram com a participação de cerca de 500 atletas 
no Grande Prémio, e na Corrida “Miúdos e Graúdos”, com uma participação de cerca de 250 duplas.

MELIDES
MELIDES APOIA A MISSÃO CORAGEM
A Junta de Freguesia de Melides com a colaboração da Casa do Povo, ajudam Mulheres que dão 
a cara para combater na luta contra o cancro da mama. Neste sentido, vai ter lugar no sábado dia 
11 de Março de 2017, às 21 horas no salão da Casa do Povo um espetáculo musical, com a atuação 
do músico David Rosa. Estas Mulheres criaram um Calendário Solidário, que pretende apoiar 
a “Associação Missão Coragem”, a ajudar mulheres a enfrentar a doença. A ideia de fazer este 
calendário surgiu como forma de angariação de fundos para a causa e, simultaneamente,
sensibilizar para a prevenção da doença, contribuindo para que as pessoas estejam atentas 
a quaisquer sinal e que façam com frequência o exame de diagnóstico.

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS

 DE FREGUESIA DO CONCELHO.
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Obras Municipais

POLIDESPORTIVO DA ALDEIA DO FUTURO 
FOI REQUALIFICADO
A Câmara Municipal de Grândola concluiu recentemente a obra 
de requalificação do polidesportivo descoberto da Aldeia do Futuro. 
A intervenção incluiu, numa primeira fase, a execução de um novo pavimento 
em betão armado e a aplicação de grelhas e caleiras para drenagem de 
águas pluviais. Numa segunda fase, foram pintados os muros envolventes, 
as estruturas metálicas da vedação e as marcações no campo de jogos, 
substituídas as redes de protecção e as balizas de futsal e instaladas duas 
tabelas de basquetebol. Para 2017 está prevista a reabilitação da zona 
envolvente, incluindo, passeios, zonas ajardinadas, iluminação, mobiliário 
urbano e equipamentos lúdicos.

MELHORAMENTOS NAS ESTRUTURAS 
DO PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES
As estruturas do Parque de Feiras e Exposições receberam recentemente 
diversos melhoramentos. Os trabalhos realizados incluíram a revisão geral 
das estruturas do Palco Bar e das Tasquinhas, montagem de diversas 
estruturas metálicas, afinação de esticadores e contraventos, colocação 
de caleiras simples e retoques de tratamento anti corrosivo.

REQUALIFICAÇÃO DO ARQUIVO 
INTERMÉDIO/ECONOMATO
O Arquivo Intermédio/Economato da Câmara Municipal de Grândola 
recebeu recentemente obras de requalificação. Este edifício, localizado 
no pátio dos Paços do Concelho, apresentava um elevado estado 
de degradação para além do espaço estar subaproveitado. A intervenção 
incluiu a substituição do telhado, execução de um novo pavimento, reboco 
e pintura de paredes, substituição do teto falso e instalação eléctrica. Esta 
remodelação pretendeu uma melhor organização e rentabilidade do espaço, 
além de conferir ao edifício melhores condições de arquivo, armazenamento 
e conforto.

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 
DE MERCÚRIO E SÓDIO POR LEDS
No âmbito do seu plano de trabalho para 2017 a EDP, em articulação com 
a Câmara Municipal, já iniciou algumas das intervenções previstas para 
o concelho de Grândola. Recentemente foram substituídas as luminárias 
antigas do Bairro da Liberdade por luminárias leds, mais económicas 
e eficientes – intervenção que será alargada a outros locais do Concelho, 
prevendo-se mais de 340 substituições.

CÂMARA MUNICIPAL APOIA OBRAS 
DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
NA IGREJA DO LOUSAL E NA IGREJA 
DE AZINHEIRA DOS BARROS
A Câmara Municipal de Grândola deliberou na Reunião de Câmara de 9 de 
fevereiro atribuir um subsídio de 5 mil euros à Paróquia de Nossa Senhora 
da Conceição - Azinheira dos Barros. O subsídio destina-se a apoiar os custos 
que a Paróquia teve nas obras de conservação e restauro da Igreja do Lousal 
e da Igreja de Azinheira dos Barros que incluíram uma intervenção nos 
telhados, reboco e pintura de paredes e melhoramentos nas zonas envolventes.






