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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
Nos últimos tempos, o nosso Concelho tem sido notícia em toda a comunicação social, pelas me- 
lhores razões. Para isso muito contribuiu a intensa atividade desenvolvida, e que pode ser compro-
vada ao longo deste boletim informativo.

Destaco, a apresentação pública do nosso novo vídeo promocional, que apresenta em 2 minu-
tos algumas das nossas potencialidades e que já conta com mais de 100 mil visualizações; a 
inauguração da Exposição sobre Sérgio Godinho, que tem contribuído para a criação de uma 
forte amizade entre o artista e o nosso Concelho; E por fim, a conquista histórica do Hóquei 
Clube Patinagem de Grândola, que se sagrou Campeão Nacional da 2ª Divisão e garantiu a su- 
bida à 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Motivos não faltam para nos sentirmos orgu- 
lhosos da nossa terra!

Para terminar, e tendo em conta a tragédia ocorrida recentemente no centro do País, deixo as mais 
sentidas condolências e expresso toda a solidariedade aos familiares das vítimas do incêndio e aos 
diversos autarcas dos Concelhos afetados e manifesto o reconhecimento público a todos os bom- 
beiros, profissionais da protecção civil e demais autoridades, que combateram estes incêndios com 
grande coragem e determinação, enfrentando condições bastante difíceis e extremamente adversas.

Como temos vindo a alertar, é fundamental que todos adoptem medidas de protecção contra os 
incêndios, assegurando, a limpeza de propriedades e de terrenos envolventes às habitações, a reali- 
zação de aceiros, entre outras medidas que podem evitar a sua propagação.

Evitar os incêndios é uma tarefa de todos. Todos podem e devem ajudar.
Contamos consigo, caro munícipe!

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

Destaco, a apresentação pública do nosso novo 
vídeo promocional, que apresenta em 2 minutos 
algumas das nossas potencialidades e que já conta 
com mais de 100 mil visualizações.

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

MUNICÍPIO CONTINUA A EXIGIR 
UMA REPARAÇÃO DE FUNDO NO IC1

Após vários anos e muitas ações de 
reivindicação dos autarcas, das populações 
e das comissões de utentes de Grândola 
e de Alcácer do Sal, as obras de reabilitação 
funcional do pavimento do troço do IC1, que 
que liga as duas localidades do Alentejo 
Litoral, foram iniciadas em abril, altura em 
que foi também apresentado o projeto de 
beneficiação deste troço pelo Ministro Pedro 
Marques. Na sequência deste anúncio, 
o Vereador Fernando Sardinha disse ficar 
satisfeito pelo arranque das obras reiterando 
que “é necessário continuar a exigir uma 
reparação de fundo desta via”, destacando 
que “não são alguns remendos que vão 
resolver esta situação.”

UNIDADE DE MULTIDEFICIÊNCIA 
RECEBEU NOVO EQUIPAMENTO

No âmbito do projeto “Tampas e Caricas”, 
dinamizado pela Universidade Sénior 
de Grândola, foi entregue pela Vereadora 
do Pelouro de Desenvolvimento Social, Carina 
Batista, no dia 15 de maio, ao Agrupamento 
Escolas de Grândola, um computador com ecrã 
tátil para a sala da Unidade de Multideficiência. 
Esta ação contou com o apoio de toda 
a comunidade educativa que, ao longo do ano 
letivo anterior, conseguiu recolher um elevado 
número de tampas e caricas.

TRÓIA RECEBEU 
EXERCÍCIO MILITAR COASTEX

F ficha técnica
PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Grândola. DIRETOR: António de Jesus Figueira Mendes. COORDENAÇÃO GERAL: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. 
DESIGN GRÁFICO: Carlos Jorge/Regiset. FOTOGRAFIAS: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. IMPRESSÃO: Regiset - Comunicação e Artes Gráficas. 
TIRAGEM: 6500 exemplares. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DEPÓSITO LEGAL: 371367/14

“
”

A Península de Tróia, no concelho de Grândola, 
recebeu entre 23 e 26 de maio o COASTEX 17, 
exercício desenhado para exercitar Operações 
Multiagência e Multipropósito, no âmbito 
do European Coast Guard Functions Forum 
(ECGFF). O Presidente da Câmara de Grândola, 
António Figueira Mendes, o Presidente 
da Assembleia Municipal, Rafael Rodrigues, o 
Presidente da Junta de Freguesia do Carvalhal, 
Ricardo Costa e a Vereadora do pelouro do 
Turismo, Carina Batista, estiveram presentes 
no DV Day (Distinguished Visitors Day). O 
exercício, realizado pela primeira vez na União 
Europeia no âmbito das atividades de Guarda- 
-Costeira, reuniu 32 instituições e agências 
de 25 países que compõem o ECGFF, sendo 
que no total estiveram envolvidas 
aproximadamente 750 pessoas.

GRÂNDOLA NO CENTRO DAS ATENÇÕES,   
PELAS MELHORES RAZÕES…
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Atividade Municipal

CÂMARA MUNICIPAL QUER MAIS
E MELHORES MEIOS DE SAÚDE NO CONCELHO

No âmbito da segunda edição da iniciativa “Ao En- 
contro com as Populações” o Executivo Municipal 
continuou o périplo pelas freguesias do Concelho, 
nos meses de abril e junho. António Figueira Men- 
des, e os Vereadores com pelouros atribuídos, des- 
locaram-se a Azinheira dos Barros no dia 7 de 
abril e à Freguesia de Grândola e Santa Margari-

da da Serra no dia 11, onde tiveram a oportunida- 
de de visitar alguns bairros na vila e localidades 
próximas da sede do Concelho. 
A deslocação a esta freguesia prosseguiu no 
início de junho com visitas a Água Derramada, 
Cadoços, Canal Caveira e Santa Margarida da 
Serra. 

A Câmara Municipal de Grândola instalou recen-
temente, no seu novo autocarro, 50 sistemas de 
retenção infantil, devidamente homologados e 
adequados aos tamanhos das crianças. Os sis- 
temas adquiridos, com um valor total de 5 mil 
euros, são dos poucos existentes no mercado que 
cumprem os requisitos necessários, de acordo 
com a legislação em vigor, e destinam-se a 
crianças com menos de 12 anos e menos de 
1,35m de altura. Desta forma, a Câmara Munici-
pal de Grândola assegura que o transporte es- 
colar é realizado de acordo com as normas de 
segurança em vigor.

ção para uma visita à Aldeia de Melides no sen- 
tido de conhecer no terreno a possibilidade de 
construção de uma nova extensão de saúde num 
terreno disponibilizado por aquela Junta de Fre- 
guesia. Esta é de resto mais uma reivindicação 
do Executivo Municipal liderado por António Fi- 
gueira Mendes, que desde o início do mandato 
tem apresentado e reclamado melhores condi- 
ções, mais recursos humanos e melhoria nos edi- 
fícios existentes, estando nomeadamente a asse- 
gurar o pagamento de renda de casa a três mé- 
dicos que prestam serviço no Concelho.

CÂMARA ADQUIRIU NOVAS CADEIRAS   
PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS 

EXECUTIVO CONTINUA           
JUNTO DA POPULAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Grândola, 
António Figueira Mendes e a Vereadora com o 
Pelouro da Saúde, Carina Batista, receberam no 
passado dia 19 de maio o novo Conselho de Admi- 
nistração da Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, tendo o mesmo sido representado pelo 
novo Presidente, Dr. Luís Matias, pelo Diretor Clí- 
nico dos Cuidados de Saúde Primários, Dr. Horá- 
cio Feiteiro, e restantes membros, que deram 
continuidade às suas anteriores funções. Depois 
do encontro nos Paços do Concelho, o Executivo 
convidou os membros do conselho de administra-

PRESIDENTE 
DO SPORT LISBOA 
E BENFICA 
RECEBIDO 
NOS PAÇOS 
DO CONCELHO

O Presidente do Sport Lisboa 
e Benfica, Luís Filipe Vieira, 
presidiu dia 28 de abril 
à inauguração das novas instalações 
da Casa do Benfica em Grândola. 
Luís Filipe Vieira e a comitiva 
encarnada foram recebidos 
oficialmente nos Paços do Concelho 
pelo Presidente da Câmara 
Municipal, António Figueira Mendes. 
Seguiu-se a inauguração da nova 
casa e um jantar comemorativo 
que reuniu centenas de adeptos 
e que contou com as intervenções 
de David Santos - Presidente da Casa 
do Benfica, António Simões - Glória 
do Benfica, António Figueira Mendes 
- Presidente da Câmara Municipal 
e Luís Filipe Vieira – Presidente 
do Benfica.



R
#.04
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Requalificação do Património

Integrada num conjunto mais alargado de inter- 
venções e com o objetivo de preservar a memória 
coletiva e valorizar o património arquitetónico, his- 
tórico e cultural do Concelho, implementando 
uma nova dinâmica turístico-cultural no Centro 
Tradicional da Vila, a Câmara Municipal de Grân- 
dola iniciou recentemente as obras de reabili-
tação da antiga Adega de António Inácio da Cruz e 
do armazém contíguo reconvertendo estes espa- 
ços na Casa Mostra dos Produtos Endógenos. A 
intervenção tem como finalidade conservar e rea- 
bilitar os edifícios existentes, com recurso, sem- 
pre que possível, a materiais e técnicas construti-
vas originais, e adaptar o antigo armazém a sala 
polivalente para receber atividades de promoção 
dos produtos locais.

ESPAÇOS E FUNCIONALIDADES
Antiga Adega – A construção pautar-se-á pela 
conservação, recuperação e manutenção do edi- 
fício, mantendo as suas características atuais. 
Tendo em conta o valioso espólio existente, este 
espaço será adaptado a Núcleo Museológico de- 
dicado à Vinha e ao Vinho, valorizando a impor-
tante história da vitivinicultura no Concelho.

Antigo Armazém – Tendo em conta o estado avan- 
çado de degradação do edifício, não será possível 
manter grande parte da sua estrutura. A inter- 
venção contempla a adaptação a sala polivalente 
e inclui a construção de instalações sanitárias.

Zona Exterior Envolvente – A intervenção prevê a 
implementação de uma nova entrada no espaço, 
através da Rua Mouzinho de Albuquerque, colo- 
cando-se um pavimento geral com clara coerên-
cia formal e cromática. No pavimento serão cria- 
das zonas de permanência, desenhando “tape-

tes” em tijolo de azulejo artesanal, que se articu-
lam com a paisagem e marcam a entrada no con- 
junto edificado. A intervenção inclui também a 
abertura de um pátio entre a Adega e a sala po- 
livalente. No restante terreno do lote serão manti- 
das algumas das oliveiras existentes e será plan- 
tada uma vinha de diferentes castas. 

CUSTO DA OBRA
A obra foi adjudicada à empresa Tecnaco – Técni-
cos de Construção S.A. por 178.500,00€ + IVA e 
conta com uma comparticipação financeira de 
85% do valor elegível, no âmbito da candidatura apre- 
sentada pelo município ao novo Quadro Comu-
nitário de Apoio – Portugal 2020.

CASA MOSTRA 
DOS PRODUTOS ENDÓGENOS
PRESERVAR A IDENTIDADE – VALORIZAR OS PRODUTOS LOCAIS
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Requalificação do Património

vo desenho da praça, agora integrada no desenho 
do quarteirão, potencia as qualidades espaciais 
deste lugar, dando-lhe consistência e sentido. 
Em função da nova estruturação das palmeiras, 
torna-se ainda necessário e conveniente a recolo-
cação da estátua ao Dr. Jacinto Nunes, dando-lhe 
o protagonismo devido.  

CUSTO DA OBRA
A obra foi adjudicada à empresa Ernesto Ribeiro 
Ferreira, Lda. por 117.904,58€ + IVA e conta com 
uma comparticipação financeira de 85% do valor 
elegível, no âmbito da candidatura apresentada pe- 
lo município ao novo Quadro Comunitário de Apoio 
– Portugal 2020.

PRAÇA DA REPÚBLICA 
(Praça das Palmeiras)
PRESERVAR A IDENTIDADE – MELHORAR O ESPAÇO PÚBLICO
A Câmara Municipal de Grândola iniciará em bre- 
ve as obras de reabilitação da Praça da República, 
denominada localmente por Praça das Palmeiras.
A Praça da República constitui-se como uma 
praça pública de forte significado simbólico, mas 
que foi perdendo, ao longo dos anos e em resulta-
do da evolução urbana da vila, as características 
que a sustentavam como lugar estruturado e cen- 
tralizador. Outras circunstâncias, eventualmente 
furtuitas, foram contribuindo para esta situação. 
É disso exemplo a recente necessidade de abate 
das palmeiras que aí existiam, devido à praga de 
escaravelho-vermelho, e que muito contribuíam 
para um acrescido significado histórico e social 
deste lugar.
A intervenção visa o resgate das características 
que construíram a memória física e social deste 
lugar, de modo a promover a revalorização deste 
espaço enquanto lugar de encontro e de lazer, e 
também, de modo a que esta praça sirva mais 
objetivamente de enquadramento ao edifício da 
Biblioteca Municipal de Grândola.
Para isso, irá proceder-se à plantação de novas 
palmeiras de acordo com uma nova geometria e 
passo, que proporcionarão uma apreciável som- 
bra, e serão instalados focos de pavimento que 
iluminarão a praça durante as horas escuras, con- 
tribuindo para um ambiente seguro e calmo. O no-
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Atividade Municipal

A estreia do grupo de Teatro 
da Cercigrândola foi um dos momentos 
marcantes do espetáculo de abertura 
da edição, deste ano, da campanha 
do Pirilampo Mágico, organizado pela 
Cercigrândola com o apoio da Câmara 
Municipal e da Junta de Freguesia 
de Grândola e Santa Margarida da Serra. 
Aos artistas da Cercigrândola juntou-se 
a música da acordeonista Maria Adélia 
Botelho e do semifinalista do Got Talent 
Portugal 2017, Rui Matos, os Moços 
da Aldêa e o Grupo de Sevilhanas 
da Sociedade Filarmônica Progresso 
Matos Galamba. 

LANÇAMENTO 
DA CAMPANHA 
DO PIRILAMPO MÁGICO 
2017

O 38º Aniversário da Associação de Dadores 
Benévolos de Sangue de Grândola – ADBSG 
assinalou-se no dia 27 de maio, com uma 
sessão solene, que contou com as intervenções 
do Presidente da ADBSG, Augusto Silva, do 
Presidente da FAS Portugal, Joaquim Silva e do 
Presidente da CMG, António Figueira Mendes. 
Na Sessão foram entregues o Galardão das 20 
dádivas (Medalha Cobreada), o Galardão das 40 
dádivas (Medalha Prateada) e o Galardão das 
60 dádivas (Medalha Dourada). Seguiu-se um 
almoço comemorativo que reuniu dadores 
e familiares e que contou com a presença 
de diversas Associações de Dadores de Sangue, 
como Beja, Évora, Pernes e Vendas Novas.

A Unidade Móvel de Saúde de Grândola 
comemorou no dia 8 de abril quatro anos 
na prestação de cuidados a pessoas isoladas 
geograficamente e associou-se às 
comemorações do Dia Mundial da Saúde, que 
se assinala a 7 de abril. Ao longo deste mês, 
a Unidade de Cuidados na Comunidade Serra 
e Mar, desenvolveu, em várias localidades do 
Concelho, um conjunto de atividades centradas 
na problemática da depressão, a temática 
proposta pela Organização Mundial de Saúde. 
Promover a reflexão sobre o tema, alertar 
a comunidade para o impacto social deste 
problema, e incentivar a adoção de hábitos 
de vida saudáveis que poderão influenciar 
positivamente a saúde mental foi o objetivo das 
ações de sensibilização realizadas. Recorde-se 
que a Unidade Móvel de Saúde de Grândola

percorre as várias freguesias do Concelho, 
promovendo visitas domiciliárias a idosos, 
pessoas dependentes e/ou com mobilidade 
reduzida, contribuindo para a prestação 
de cuidados de saúde em proximidade 
e diminuindo o isolamento social através 
do apoio psicossocial.

GERAÇÃO +
A 9.ª edição da Feira Sénior de Grândola – Gera- 
ção Mais realizou-se no passado dia 20 de maio 
e contou com mais de 300 participantes dos pro- 
gramas de Envelhecimento Ativo de Grândola – 
Universidade Sénior de Grândola e Programa Vi- 
ver Solidário, e de projetos de outros concelhos 
convidados: Almodôvar, Aveiro, Évora e Sines. À 
semelhança de anos anteriores, o dia dedicado 
ao convívio da população sénior iniciou-se com a 
concentração junto ao Complexo Desportivo Muni- 
cipal José Afonso, seguindo-se a arruada pelas 
ruas da Vila Morena, acompanhada pela Banda 

da Música Velha – Sociedade Musical Fraterni-
dade Operária Grandolense até ao Parque de Fei- 
ras e Exposições, onde decorreram as restantes 
atividades com destaque para a formação de um 
Coração Humano no âmbito das comemorações 
do Dia Mundial da Saúde e a atuação dos Grupos 
convidados – a Tuna da Associação PROSAS, de 
Sines; o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo 
de Alvalade de Sado; o Grupo Coral e o Grupo de Can- 
te Alentejano da ASAS, Santo André e a Classe de 
Danças Regionais da Academia de Saberes de Avei- 
ro. A iniciativa terminou com uma matiné dançante. 

A 9ª Edição daquela que é provavelmente 
a maior limpeza de praia do mundo 
contou com a participação de cerca de 400 
voluntários vindos dos quatro cantos 
de mundo. De 10 a 21 maio os 
“Brigadeiros” limparam a costa 
de Grândola entre Melides e Tróia. Esta 
iniciativa é desenvolvida em parceria com 
a Câmara Municipal de Grândola, 
o Parque de Campismo da Galé, e tem 
desde 2014 o Alto Patrocínio 
da Presidência da República 
e o envolvimento de mais de 20 entidades 
nacionais e internacionais. No âmbito 
da ação está patente, até setembro, no 
Centro Cultural A Moagem em Melides, 
uma exposição que reúne testemunhos, 
fotografias e instalações sobre 
consciência ambiental.

BRIGADA DO MAR 
VOLTOU A REALIZAR 
AÇÃO DE LIMPEZA NAS 
PRAIAS DO CONCELHO DIA MUNDIAL DA SAÚDE ASSINALADO            

COM AÇÃO SOBRE A DEPRESSÃO

38º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE DADORES             
BENÉVOLOS DE SANGUE DE GRÂNDOLA 
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REFORÇA A SUA LIGAÇÃO À VILA MORENA
SÉRGIO GODINHO 

A exposição SÉRGIO GODINHO – ESCRITOR DE 
CANÇÕES, organizada pela Câmara Municipal de 
Grândola com a sua colaboração, pretende reve- 
lar a riqueza e diversidade criativa do seu percur- 
so artístico, que tem reunido à sua volta e das suas 
canções outros músicos, cantores e públicos de di- 
ferentes idades. A exposição integra também um 

espaço dedicado às crianças, centrado nas suas 
canções para a série “Os amigos de Gaspar” nos 
seus textos da “Árvore dos Patafúrdios” e nos li- 
vros “A Caixa”, “O Pequeno Livro dos Medos” e “O 
Primeiro Gomo da Tangerina”. Como complemento, 
foi editado um catálogo com os textos, fotografias 
e ilustrações da exposição, que inclui também 

O espetáculo, onde foram interpretadas algumas das mais emblemáticas canções de Sérgio Godinho, seguiu-se à inauguração da exposição e reuniu em 
palco artistas do Concelho, nomeadamente, o Coro da EB 2 3, Adélia Botelho e Josef Jordão, Ricardo Gingado, Alexandre Dale, Carlos Faias, Épikos, Sable 
Sun e Cryptor Morbius Family. 

Sérgio Godinho regressou à Vila Morena no dia 16 de maio para apresentar o seu primeiro 
romance “Coração mais que perfeito” publicado em fevereiro. Antes da sessão 
de apresentação, que contou com a participação do Presidente da Câmara – António 
Figueira Mendes, e do Livreiro Joaquim Gonçalves, Sérgio Godinho esteve à conversa com 
alunos e docentes das escolas de Grândola, proporcionando uma sessão enriquecedora para 
todos.

textos inéditos de Sérgio Godinho, Nuno Galopim, 
Anabela Mota Ribeiro, Jorge Palma, Capicua, João 
Paulo Cotrim, Nuno Artur Silva, Viriato Teles e João 
Carlos Calixto. A Exposição está patente ao públi-
co até outubro, nos Antigos Paços do Concelho. 
Paralelamente decorrerá em Grândola um progra- 
ma de iniciativas sobre a obra de Sérgio Godinho.

O testemunho de Sérgio Godinho, que esteve em Grândola, 
no passado dia 30 de abril, na inauguração da exposição 
sobre o valioso contributo da sua obra para a música 
portuguesa nos últimos 45 anos. 

“CORAÇÃO MAIS QUE PERFEITO”             
APRESENTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

MÚSICOS DO CONCELHO INTERPRETARAM CANÇÕES EMBLEMÁTICAS              
E ESGOTARAM O AUDITÓRIO MUNICIPAL  
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Comemoraçõe do 25 de Abril 

Na noite de 24 de Abril a grande Festa da Liber- 
dade fez-se, de novo, nas ruas da Terra da Frater-
nidade, com um espetáculo inédito que juntou em 
palco Tiago Bettencourt e Raquel Tavares, pre- 
senciado e aplaudido por centenas de pessoas 
que escolheram Grândola para festejar a Revolu- 
ção dos Cravos. As comemorações desta longa 
noite começaram, à semelhança dos últimos anos, 
com muita animação pelas ruas da Vila Morena, 
com os Batucando e a banda da SMFOG. Mais 
tarde centenas de pessoas, de todas as idades, 
juntaram-se na tradicional Corrida da Liberdade. 
O fogo-de-artifício piromusical e o artista Gonçalo 
Oliveira encerraram a noite da Liberdade. O dia 25 
começou nos Paços do Concelho com as habitu-
ais Cerimónias do Hastear da Bandeira e Sessão 
Comemorativa dos 43 anos do 25 de Abril. À tar- 
de a Festa da Liberdade fez-se no jardim 1.º de 
Maio. A realização das Comemorações, no centro 
da Vila, tem tido um impacto bastante positivo na 
economia local.
Do vasto programa de Comemorações, destaque 
também para o espetáculo de Salvador Martinha 
que aconteceu no dia 8. O tipo Anti-herói soltou gar- 
galhadas na plateia do Cine Granadeiro. De subli- 
nhar também a realização da 3ª edição da iniciati-
va “Em Abril flores Mil” que, paralelamente à mos- 
tra gastronómica que decorreu em 14 restauran- 
tes do Concelho, apresentou no dia 22 no merca-
do municipal o livro ” Em Abril, Flores Mil”, por 
Otília Correia e um passeio pedestre, no dia 1 de 
maio, que incluiu um workshop interativo de iden- 
tificação de plantas espontâneas, comestíveis, aro- 
máticas e medicinais, que nascem no Trilho da Ro- 
ta de Serra.

Grândola, Vila Morena, festejou a revolução de 74 em todo o Concelho, com um 
diversificado programa preparado em conjunto com as Juntas de Freguesias e o Movimento 
Associativo. Música, cinema, desporto, gastronomia e arte dinamizaram os espaços públicos 
e os equipamentos culturais. 

ABRIL EM 
GRÂNDOLA
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Comemoraçõe do 25 de Abril 

ESPETÁCULO – QUINTETO DE JAZZ “CENTAURI” ESPETÁCULO "TIPO ANTI-HERÓI" DE SALVADOR MARTINHA FÓRUM TEMÁTICO, ABRIL: CRIANÇA EM AGENDA

ENCONTRO DE FUTEBOL – TRABALHADORES DO MUNICÍPIO SESSÃO COMEMORATIVA CORRIDA DA LIBERDADE

ARRUDADA DA BANDA SMFOG CONCERTO COM TIAGO BETTENCOURT E RAQUEL TAVARES CONCERTO COM TIAGO BETTENCOURT E RAQUEL TAVARES

INTERVENÇÃO DO EXECUTIVO ANIMAÇÃO COM GONÇALO OLIVEIRA SESSÃO COMEMORATIVA 

SESSÃO COMEMORATIVA SESSÃO COMEMORATIVA SESSÃO COMEMORATIVA 

TRADICIONAL FESTA POPULAR VIII PASSEIO PEDESTRE VILA MORENA 38º ANIVERSÁRIO DO RANCHO FOLCLÓRICO “5 ESTRELAS DE ABRIL”
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Atividade Municipal

Maio é sinónimo de celebração em honra 
da padroeira da terra, e ao longo do mês, 
decorreram pelo Concelho as Festas em Honra 
de Nossa Senhora da Penha. Do programa 
religioso e de animação cultural, que arrancou 
com uma noite de Fados, destaque para 
o cortejo de descida de Nossa Senhora desde 
a ermida da Penha até à Igreja Matriz, para 
a procissão das velas, procissão das rosas e 
ainda a festa popular. Os últimos dias de festa 
foram assinalados pelo regresso de Nossa 
Senhora à ermida, em procissão e com almoço 
partilhado na Penha. As festas terminaram, 
no dia 4 de junho, com um concerto na Igreja 

Matriz de Grândola com a participação 
de Carlos Guilherme, Jaime Branco e o Coro 
da Paróquia de Grândola. 

O Mercado Romano de Tróia regressou 
às Ruínas Romanas, entre 7 e 9 de abril, este 
ano com o tema “Em nome do Deus Mitra”. 
Nesta quinta edição, a iniciativa, que contou 
com a participação especial do Chapitô em 
diversos espetáculos, apresentou diversas 
atividades alusivas à época, como música, 
um parque de jogos romanos com treino 
de gladiadores, oficinas pedagógicas 
desenvolvidas por várias instituições, uma 
quinta com animais e aves, tabernas romanas 
e um mercado. 

A Associação Os Amigos de Azinheira de Barros 
inaugurou, a 6 de maio, com a presença do exe- 
cutivo municipal, a sua nova sede. O espaço, que 
se situa numa antiga Escola Primária, foi reabili- 
tado pela associação com o apoio do município, 
e vem responder a uma necessidade há muito rei- 
vindicada pela população local. Com este novo 
espaço, composto por 3 salas, casas de banho e 
um pátio exterior, a associação poderá desenvol- 

ver o seu importante trabalho com todas as con- 
dições e disponibilizar aos seus associados e mo- 
radores, uma sala de convívio com todo o confor-
to e dignidade. Os Amigos de Azinheira de Barros, 
associação fundada a 6 de Abril de 2010, tem como 
objetivo contribuir para o desenvolvimento comuni- 
tário da aldeia através do apoio às áreas social, cul- 
tural, desportiva e recreativa, de modo a garantir 
o crescimento sustentado e sustentável da aldeia.

DIA INTERNACIONAL 
DOS MUSEUS ASSINALADO 
COM A ABERTURA 
DO CONSULTÓRIO DO DR. 
VÍTOR RIBEIRO DA ROCHA

MERCADO ROMANO 
DE TRÓIA

O Cineteatro Grandolense foi palco da 11ª 
edição do Concurso Nacional de Leitura do 
Alentejo Litoral, no passado dia 17 de maio, onde 
duas dezenas de alunos da região colocaram 
à prova os seus conhecimentos sobre obras 
lidas. Inês Filipa Pereira, aluna de Grândola, 
venceu a fase regional do Concurso, onde 
competiu ao lado de alunos dos estabelecimentos 
de ensino de Grândola, Alcácer do Sal, 
Odemira e Santiago do Cacém. A vencedora irá 
representar a Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Litoral na semifinal do concurso. 
Parabéns a todos os participantes!

CONCURSO NACIONAL 
DE LEITURA ALENTEJO LITORAL 
DISPUTOU-SE EM GRÂNDOLA

A Associação Terras Dentro realizou o Workshop 
“ Povoamentos Florestais – Sustentabilidade 
e Mobilização do Solo”, no passado dia 23 
de maio, no Cineteatro Grandolense, uma 
iniciativa com o apoio do Município de Grândola, 
que teve como objetivo esclarecer os participantes 
sobre os impactos da mobilização do solo na 
sustentabilidade dos povoamentos florestais, 
favorecendo o debate e mostrando alguns 
exemplos no que respeita o controlo da 
vegetação espontâneo. Foi ainda abordado 
o processo de revisão do plano regional 
de ordenamento florestal (PROF). 

GRÂNDOLA RECEBEU 
WORKSHOP SOBRE 
POVOAMENTOS FLORESTAIS

O Dia Internacional dos Museus foi 
assinalado em Grândola com a abertura 
ao público, na Casa Frayões Metello, 
do consultório médico (década de 50) 
do Dr. Vítor Manuel Ribeiro da Rocha. 
O espólio que se encontra patente neste 
espaço foi doado ao Município pela família, 
e é constituído por cerca de uma centena 
de peças (equipamentos e instrumentos 
médicos) e cerca de 300 livros de medicina 
e outros documentos. O Dr. Vítor Manuel 
Ribeiro da Rocha nasceu em 1925, em 
Benagouro, concelho de Vila Real, tendo-se 
licenciado pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa em 30 de Julho 
de 1953. Em 1955 veio para Grândola para 
substituir o Dr. Matos na Casa do Povo. A sua 
simpatia, atitude e dedicação à medicina 
conquistaram o reconhecimento 
e a admiração dos grandolenses. Faleceu, 
no cumprimento da sua missão, no dia 4 
de Fevereiro de 1987, com 61 anos. 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SRA. DA PENHA              
TRAZEM CENTENAS DE PESSOAS À RUA 

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA ASSOCIAÇÃO 
OS AMIGOS DE AZINHEIRA DOS BARROS
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HÓQUEI CLUBE PATINAGEM DE GRÂNDOLA
SUBIU À PRIMEIRA DIVISÃO NACIONAL 
DE HÓQUEI EM PATINS SÉNIOR

Rui Dolores, atleta do Clube Amiciclo e natural de 
Grândola, Campeão Nacional de Triatlo 30-34 anos 
em 2017, atual Nº 5 do Ranking Europeu de Tria- 
tlo XTERRA, Nº 1 no Ranking Nacional de Triatlo 
cross em 2016, entre muitos outros títulos alcan- 
çados nas últimas épocas, apadrinhou e venceu, 
no passado dia 2 de abril, o 3.º Ciclo-BTT, uma 
das provas mais distintas do Litoral Alentejano. A 
competição desenvolveu-se num setor de estrada 
(50 Km) e um setor de BTT (25Km), e contou com 
a participação de 100 atletas. Pelo terceiro ano 
consecutivo, e com o intuito de promover a ativi- 
dade física e desportiva, a organização ficou a car- 
go do Município com o apoio dos clubes do Con- 
celho. O Clube Amiciclo alcançou também o 1º 
lugar de Equipas.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Grân- 
dola, projeto único no Litoral Alentejano, foi inau- 
gurado no passado dia 18 de maio, com a presen- 
ça da atleta do Sporting, Sandra Teixeira. O novo 
projeto desportivo, situado no parque desportivo 
municipal, foi desenvolvido em estreita colabo-
ração com o grupo Amiciclo e tem como objetivo 
promover hábitos ativos de vida saudável junto 
dos Munícipes, com o adequado enquadramento 
técnico, através da prática regular de marcha (ca- 
minhada) e de corrida, com a missão de combater 
o sedentarismo e a obesidade e, deste modo, au- 
mentar a qualidade de vida da população. Os Cen- 
tros de Marcha e Corrida são projetos desporti-
vos de âmbito nacional inseridos no Programa Na- 
cional de Marcha e Corrida (PNMC) impulsiona-
do pelo Instituto Português do Desporto e Juven-
tude e pela Federação Portuguesa de Atletismo. 

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Grân- 
dola conta atualmente com mais de uma centena 
de inscritos, realizando-se os treinos às 2ª, 4ª e 
6ª, com concentração no Parque Desportivo Muni- 
cipal de Grândola, às 19h00. 

gem. António Figueira Mendes felicitou os jogado- 
res, equipa técnica e dirigentes pelo feito histórico 
alcançado, realçando o percurso de sucesso que o 
Clube tem feito ao longo dos anos, não apenas no es- 
calão de seniores, mas igualmente nos escalões de 
formação. Posteriormente, a equipa de Grândola sa- 
grou-se Campeão Nacional da 2ª Divisão de Hóquei 
em Patins Sénior, após disputa do título com a equi- 
pa do Hóquei Clube de Braga, classificada em 1º 
lugar no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Norte.

MUNICÍPIO TEM O PRIMEIRO CENTRO MUNICIPAL 
DE MARCHA E CORRIDA DA REGIÃO 

3.º CICLO BTT   
DE GRÂNDOLA 

CÂMARA MUNICIPAL VAI 
APOIAR ARRELVAMENTO 
DO CAMPO DE FUTEBOL 
DE MELIDES

No seguimento da enorme aposta que 
o Município tem feito na área do desporto, 
está previsto, ainda para este ano, que o 
Concelho passe a usufruir de dois campos 
de relva sintética para a prática de futebol 
11. Atualmente é possível praticar 
a modalidade no campo de relva sintética, 
no Estádio Municipal, em Grândola, e no 
futuro será praticável no campo de futebol 
de Melides. Ao abrigo de uma candidatura 
apresentada pela Juventude Desportiva 
Melidense, com um forte apoio financeiro 
da Federação Portuguesa de Futebol, 
da Câmara Municipal de Grândola e de um 
vasto conjunto de empresas e instituições 
locais, sem as quais não seria exequível 
concretizar este sonho do clube 
e da população, estão reunidas 
as melhores condições para a prática 
de futebol, no Concelho e na Região.

8.º CONVÍVIO DESPORTIVO 
DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA 
REFORÇA IMPORTÂNCIA 
DO DESPORTO 

O Parque Desportivo Municipal 
encheu-se de alegria e movimento, 
no passado dia 19 de maio, com as 360 
crianças, num total de 10 jardins 
de infância de todo o Concelho, que 
participaram na 8.ªedição do Convívio 
Desportivo dos Jardins de Infância. A 
iniciativa contou com demonstrações 
de exercícios físicos e atividades 
desportivas desenvolvidas ao longo 
do ano nos estabelecimentos escolares 
participantes, enquadradas no Projeto 
Municipal de Motricidade Infantil 
designado “Pré-Aprender”.

A equipa de Grândola alcançou a subida direta à 
1ª Divisão Nacional, com o 1º lugar conseguido no 
Campeonato Nacional da 2ª Divisão Sul ao vencer 
o Juventude Salesiana por 9-3 no encontro dispu- 
tado, no passado dia 3 de junho, no Pavilhão Muni- 
cipal José Afonso, em Grândola. Na sequência desta 
importante conquista desportiva a equipa do HCPG 
foi recebida na segunda-feira seguinte, pelo Presi-
dente da Câmara Municipal de Grândola, nos Paços 
do Concelho, para uma simbólica e justa homena- 
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memória e património

MONUMENTO MEGALÍTICO  
DA PEDRA BRANCA 
O Monumento Megalítico da Pedra Branca, de 
caráter funerário e classificado como Imóvel de 
Interesse Público desde 1990, foi construído nu- 
ma fase de afirmação das sociedades agro-pas-
toris. Está localizado na Herdade do Montum de 
Baixo, em Melides, numa colina que permite uma 
vasta visão sobre o território envolvente. É for- 
mado por uma câmara poligonal composta por 
sete esteios e um corredor diferenciado orienta-
do no sentido este-oeste. No centro da câmara 
funerária foi encontrado um pilar em quartzito 
que, provavelmente, teria como função a susten-
tação da cobertura, a qual assentaria também 
sobre os esteios.
Construído no Neolítico Final, foi também utili- 
zado no Calcolítico. A escavação efetuada por 
Octávio da Veiga Ferreira, no início da década de 
70 do século XX, revelou a existência de dois ní- 
veis de utilização do monumento. No nível infe- 
rior, de ocupação dolménico-almeriense, foram 
encontradas cerca de 65 tumulações, acompa- 
nhadas de abundante espólio arqueológico. Na 
camada superior foram descobertas duas sepul- 
turas individualizadas, junto ao esteio de cabecei- 
ra, e restos de uma terceira, muito destruída, do 
Calcolítico Final (cultura do vaso campaniforme).
Nestas sepulturas individualizadas foi encontra- 
do um conjunto de objetos bastante significati-
vo. Da primeira sepultura foram retiradas as se- 
guintes peças: três vasos campaniformes orna- 
mentados; uma taça hemisférica lisa; um gran- 
de vaso campaniforme de colo alto; uma caçoila

baixa, carenada, lisa; uma placa de pedra verde; 
uma ponta de cobre tipo Palmela; fragmento de 
placa de xisto; contas; um braçal de arqueiro e 
uma lâmina de sílex.
Na segunda sepultura, perpendicular à primeira, 
foi recolhido o seguinte espólio: uma taça grande

com bordo ornamentado; uma caçoila acampa- 
nada; uma caçoila lisa; duas placas, uma ponta 
de cobre; uma pequena placa de osso, furada; 
onze contas de rochas verdes; uma ponta de seta 
de jaspe; restos de um alfinete de osso com cabe- 
ça postiça e duas lâminas de sílex trabalhadas.

MONUMENTO MEGALÍTICO DA PEDRA BRANCA – VALE FIGUEIRA, MELIDES

PLANTA DO NÍVEL INFERIOR DE ENTERRAMENTO

VASO CAMPANIFORME – NÍVEL SUPERIOR DE ENTERRAMENTO, SEPULTURA 1

PLANTA DO NÍVEL SUPERIOR DE ENTERRAMENTO

“O monumento de Montum é um dos monumentos mais importantes do megalitismo português 
e o mais importante do concelho de Grândola…” Octávio da Veiga Ferreira  
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GRÂNDOLA ESTEVE EM LISBOA 
PARA APRESENTAR O NOVO FILME 
PROMOCIONAL DO CONCELHO 
E O CARTAZ DA FEIRA DE AGOSTO 

A região do Alentejo Litoral vai poder contar com 
mais de 5,6 milhões de euros para investimento 
empresarial e criação de emprego. O anúncio foi 
feito no final de maio durante a apresentação públi- 
ca do Sistema de Incentivos ao Empreendedoris-
mo e Emprego (SI2E), que decorreu em Alcácer do 
Sal, e que contou com a presença do Secretário 
de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson 
de Souza, e dos Presidentes das Câmaras Munici-
pais do Alentejo Litoral. O financiamento, que é a 
fundo perdido e que se destina à criação, moderni- 
zação ou expansão de micro e pequenas empresas 
para investimentos até 235 mil euros, tem como 
condição a criação líquida de emprego.

A Feira realiza-se de 24 a 28 de agosto e inclui um espetáculo inédito no dia de abertura: um dos 
nomes maiores da canção nacional e de intervenção, Sérgio Godinho, é o convidado especial do con- 
certo da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense (SMFOG). AGIR, o jovem músico 
autor de temas de grande sucesso “Como Ela é Bela” e “Tempo é dinheiro”, é o nome que segue. 
O músico atua no dia 25 de agosto. No dia 26, sobe ao palco Miguel Araújo, atualmente, um dos 
grandes nomes da música portuguesa, que se destaca como compositor, letrista, cantor e músico. 
No domingo, o evento recebe o artista internacional Matias Damásio. O músico angolano é autor do 
grande sucesso musical do momento “Loucos” e encheu recentemente os Coliseus dos Recreios 
e do Porto. A fechar o certame, uma das mais emblemáticas formações da música portuguesa da 
primeira metade dos anos 90: Resistência. A mítica banda de nomes como Olavo Bilac, Tim e Mi- 
guel Ângelo tem a seu cargo o espetáculo de encerramento da Feira de Agosto – 2017 no dia 28. 

GRANDES NOMES DA MÚSICA NACIONAL E INTERNACIONAL  
NA FEIRA DE AGOSTO 2017 

O novo filme promocional do Concelho, realizado por David Mendes da empresa Ideias com 
Pernas, é uma viagem pelo melhor que Grândola tem para oferecer: praias de areias douradas e 
águas cristalinas, ambientalmente preservadas, que se estendem ao longo de 45 km, desde a La- 
goa de Melides até à península de Tróia; património natural e edificado, das estações arqueológi-
cas ao património mineiro e monumentos que evocam a Revolução dos Cravos; as gentes hospita- 
leiras e fraternas, a gastronomia e o artesanato, as feiras e as tradições.

NOVO VÍDEO PROMOCIONAL   
JÁ TEVE MAIS DE 100 MIL VISUALIZAÇÕES 

5,6 MILHÕES PARA APOIO    
AO EMPREENDEDORISMO NO ALENTEJO LITORAL

ENCONTRO NACIONAL 
DE COMUNICAÇÃO 
AUTÁRQUICA REALIZOU-SE 
EM GRÂNDOLA 

O fórum nacional, promovido pela ATAM 
– Associação dos Trabalhadores da 
Administração Local – em parceria com 
o Município de Grândola, decorreu nos 
dias 11, 12 e 13 de maio e reuniu mais 
de 80 participantes das autarquias locais 
de todo o país. O Encontro teve como 
oradores, docentes, consultores 
e técnicos especializados nas áreas da 
comunicação e do marketing e privilegiou 
o debate e a análise das questões ligadas 
à comunicação autárquica e a troca 
e a partilha de experiências e de 
conhecimentos dos técnicos e dirigentes 
das autarquias. Os trabalhos decorreram 
no Cineteatro Grandolense e no Auditório 
do Centro Ciência Viva do Lousal. 
A sessão de abertura contou com 
a participação do Presidente da Câmara 
de Grândola, António Figueira Mendes, 
e do Presidente da Direção da ATAM, 
Francisco Alveirinho Correia.

1.º DE MAIO NO ECO PARQUE 
MONTINHO DA RIBEIRA

Um ano depois da inauguração o 
Montinho da Ribeira foi o local escolhido 
por dezenas de famílias para comemorar 
o Dia do Trabalhador. Ao longo do dia, 
no Eco Parque que, entretanto, 
foi intervencionado para oferecer mais 
e melhores condições, nomeadamente, 
através da colocação de novo mobiliário, 
uma ponte nova e a plantação de 15 
árvores, a animação foi uma constante 
com a atuação do Grupo Falta 1 e dos 
Artesãos da Música. Das atividades 
organizadas pelo Município de Grândola, 
com apoio do movimento associativo 
e tecido empresarial do Concelho, 
destaque para a libertação de duas aves 
de rapina: um Bufo-real (Bubo bubo), 
a maior rapina noturna portuguesa, 
e um Bútio-vespeiro (Pernis apivorus), 
uma ave de rapina pouco comum.

A emblemática Casa do Alentejo, em Lisboa, foi o local escolhido pelo Município de Grândola, 
para a apresentação aos jornalistas do novo filme promocional do Concelho: “Grândola, Vila 
Morena”, e do Cartaz da Feira de Agosto 2017. A sessão contou com a participação da Vice-presi-
dente da Câmara, Carina Batista, do realizador David Mendes e dos músicos Sérgio Godinho, 
Olavo Bilac, Miguel Ângelo e Fernando Cunha.
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FREGUESIAS

AZINHEIRA DOS BARROS
CÁPSULAS DO TEMPO PARA ABRIR EM 2067
Nos passados dia 1 e 3 de Junho, a Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede 
do Sádão assinalou o Dia da Criança com o depósito debaixo da terra de duas cápsulas do tempo, 
que serão abertas em 2067, 50 anos depois de terem sido enterradas. Assim, no dia 1 de Junho, 
cada criança da EB1 e do Centro Infantil do Lousal, colocou uma peça à sua escolha, ou um 
desenho, na Cápsula do Tempo que foi enterrada junto à delegação da Junta no Lousal. No dia 
3 de Junho aconteceu o mesmo com as crianças do ATL de Azinheira dos Barros, na Cápsula 
do Tempo enterrada no Parque de Merendas Dr. José Pereira Barradas. As cápsulas foram 
soldadas e enterradas, tendo ambas levado uma lápide em mármore com a data de abertura 
em que ambas devem ser abertas, ou seja, daqui a 50 anos. Esta iniciativa entusiasmou crianças 
e adultos, não apenas pelo carácter inovador da iniciativa, mas sobretudo pela ideia de projeção 
no futuro das nossas crianças. Lá regressaremos em 2067!

CARVALHAL
NOVO EQUIPAMENTO PARA A FREGUESIA – VARREDORA 
Nas comemorações do 43º Aniversário do 25 de Abril foi apresentada a nova varredora para 
a Freguesia do Carvalhal, um equipamento que vai permitir melhorar o serviço de limpezas 
urbanas na Freguesia. Para além desta função a varredoura também permite aspirar o lixo 
das sarjetas e fazer a lavagem, com pistola de alta pressão, da parte superficial dos ecopontos 
e restantes infraestruturas que a Junta de Freguesia tem na sua rotina de manutenção. 
SEMPRE A PENSAR FAZER MELHOR PARA A SUA POPULAÇÃO.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
FESTA DA LIBERDADE ENCHEU JARDIM 1º DE MAIO
A Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra organizou no dia 25 de Abril mais uma 
Festa da Liberdade comemorativa do 43º aniversário do 25 de Abril, no Jardim 1º de Maio. Na tarde 
de 25 de Abril de 1974, viviam-se tempos de alegria, depois de uma madrugada libertadora que 
rapidamente se somou um amplo movimento popular que devolveu Portugal aos Portugueses. Nesta 
Festa da Liberdade, como há quarenta e três anos atrás o povo estava em festa e encheu por 
completo o Jardim 1º de Maio. Todos sabemos e confiamos no que estes 43 anos significaram 
e significam, na saúde, no ensino, na justiça, na segurança social. E se o conhecemos, devemos tê-lo 
sempre presente quando procuramos as soluções e as respostas para os desafios que se nos 
colocam no dia-a-dia. Esta Festa Popular contou com a presença do Grupo de Dança Típica 
da Queimada, do Rancho Folclórico 5 Estrelas de Abril, do Grupo do Programa Viver Solidário, 
do Grupo Coral Vozes de Grândola, do Grupo Coral e Etnográfico de Grândola, seguido de intervenção 
da Senhora Presidente da Junta de Freguesia. Após a Festa Popular seguiu-se uma matiné dançante 
com João do Carmo. Durante a noite de 24 de Abril e no dia 25 de Abril os artesãos e Associações 
locais juntaram-se à festa estando presentes nas bancas da Junta de Freguesia e na Festa 
da Liberdade. Estas bancas vieram dar mais movimento e cor ao recinto da Festa.

MELIDES
JUVENTUDE DESPORTIVA MELIDENSE CAMPEÃO DISTRITAL DO INATEL DE SETÚBAL 
No passado dia 14 de Maio de 2017, na final do Campeonato Distrital do Inatel, disputada no Campo 
dos Amarelos no Bairro da Belavista, a equipa de seniores da Juventude Desportiva Melidense, 
alcançou o título de Campeão Distrital do Inatel de Setúbal, vencendo a equipa da Lagoa da Palha 
por duas bolas a Zero. Golos apontados por Bambo, no início da partida e Artur Peres já no declinar 
contenda, levando à euforia a imensa claque presente, incansável no apoio, durante todo o tempo 
do jogo, de destacar que esteve presente para além de muitos sócios e simpatizantes, toda 
a equipa de Juniores, que foram sempre dando força e alento à equipa, que arduamente se ia 
debatendo com um adversário, complicado sobretudo pelas picardias que iam utilizando, a fim de 
tentarem contrariar a maior valia da equipa Melidense. De referir que esta importante vitória só foi 
possível, pelo esforço, dedicação e sobretudo pela união dos atletas, técnicos e toda estrutura estão 
de parabéns pelo supremo objetivo alcançado, que agora lhes permite disputar o Campeonato 
Nacional do Inatel. De destacar, também o desempenho da equipa de Juniores da Juventude 
Melidense, que após alcançar o 3º lugar no Campeonato Distrital da 2 ª Divisão Distrital de Setúbal, 
disputou a fase final de acesso à subida de Divisão.

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS

 DE FREGUESIA DO CONCELHO.
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INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Obras Municipais

BREJINHO DE ÁGUA JÁ TEM ÁGUA POTÁVEL
A Câmara Municipal de Grândola concluiu recentemente a obra 
de abastecimento de água à localidade de Brejinho de Água. Esta 
importante obra, há muito reivindicada pela população, foi realizada em 
duas fases e teve um investimento total superior a 230 mil euros, com 
comparticipação financeira de 85%, do valor elegível, no âmbito do POSEUR 
- Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no uso 
de Recursos. Desta forma, a população local passará a ter acesso a água 
de qualidade e em quantidade, podendo começar a solicitar aos serviços 
municipais as ligações dos respetivos ramais.

CÂMARA MUNICIPAL APOSTA NA MELHORIA 
E REFORÇO DA LIMPEZA URBANA
A Câmara Municipal de Grândola colocou em funcionamento, 
no Dia Mundial do Ambiente, uma nova varredoura urbana, já de acordo 
com os novos limites de emissões de gases poluentes, que a Norma EURO 
6 exige. Este novo equipamento, que contribuirá para melhorar os serviços 
de limpeza pública e higienização, assegura que a varrição mecânica passe 
a ser feita com um menor impacto para o ambiente, reduzindo as emissões 
de óxidos de nitrogénio (NOx) – que passam de um máximo de 0,280 g/km, 
para 0,125 g/km. Este é um importante contributo para as metas nacionais 
de emissões poluentes e para a sustentabilidade ambiental, mas também, 
uma aposta na melhoria e reforço dos serviços públicos prestados aos 
cidadãos.

BAIRRO DOS PESCADORES NO CARVALHAL 
VAI TER SANEAMENTO BÁSICO
A Câmara Municipal de Grândola assinou no dia 22 de junho, o contrato 
de empreitada para construção de infra-estruturas de saneamento básico, 
no Loteamento L3 - junto à Praia do Carvalhal. Esta importante obra, que 
avançará a curto prazo, foi adjudicada à empresa MAJA Construções S.A. 
por 91.629, 20€ + IVA, e vem responder a uma necessidade antiga 
da população, uma vez que o loteamento - conhecido localmente por Bairro 
dos Pescadores, não tem, em toda a sua extensão, rede de drenagem 
de águas residuais domésticas e rede de drenagem de águas pluviais. 

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
CONTINUA A AVANÇAR
A Câmara Municipal de Grândola continua a requalificar a rede viária mais 
degradada, um pouco por todo o Concelho. Neste sentido, avançaram 
recentemente os trabalhos na aldeia do Carvalhal, seguindo-se, Canal 
Caveira, Melides e diversas ruas na freguesia de Grândola.






