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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
Como sempre afirmámos, alcançar estabilidade financeira permitiria recuperar capa- 
cidade de investimento e concretizar importantes obras para o desenvolvimento do 
Concelho e para a melhoria da qualidade de vida da população. O início deste novo ano 
reflecte este bom momento que, fruto de muito trabalho, conseguimos alcançar. São

mais de uma dezena as obras, da responsabilidade da Câmara Municipal, que estão 
em curso nas mais diversas áreas. A construção de novas redes de água e sanea-
mento, a requalificação da rede viária mais degradada, os melhoramentos de es- 
paços públicos e de lazer e a construção de equipamentos socias e culturais são 
disso exemplo. Obras há muito desejadas, que serão em breve uma realidade, e que 
se juntam a muitas outras concluídas recentemente.

Paralelamente avançam importantes investimentos privados, dos quais a instalação 
da empresa Lauak é o expoente máximo. Foi com grande satisfação que assistimos 
recentemente à abertura do 1º curso de formação para esta grande empresa, a cargo 
do Cenfim – o maior centro de formação na área da indústria que instalou em Grândola, 
com o nosso apoio, um centro de formação.
Afirmámos que o concelho de Grândola iria ter nos próximos anos o maior investimen-
to de sempre. Estamos a caminhar nesse sentido!

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

O início deste novo ano reflecte este bom 
momento que, fruto de muito trabalho, 
conseguimos alcançar. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

CARNAVAL 
EM GRÂNDOLA

O Carnaval foi festejado um pouco por todo 
o concelho de Grândola através da realização 
de festas, bailes e desfiles carnavalescos, 
promovidos pelo movimento associativo, 
comunidade educativa e autarquias locais.

EXECUTIVO REUNIU 
COM TRABALHADORES

O Executivo Municipal reuniu no passado dia 12 
de janeiro com os trabalhadores da autarquia. 
No encontro, que teve lugar dois meses depois 
da tomada de posse, o Presidente da Câmara, 
António Figueira Mendes, desejou um bom ano 
de 2018 para todos e agradeceu o empenho, 
a dedicação e a lealdade ao longo do anterior 
mandato, que muito contribuiu para a 
qualidade do serviço público autárquico 
prestado à população. O Presidente deu 
ainda conta das importantes obras municipais 
e projetos públicos e privados em 
desenvolvimento e reforçou que a melhoria 
das condições de trabalho e o reforço de meios 
continua a ser uma prioridade para este novo 
mandato, apelando, por fim, à união de todos 
em prol do desenvolvimento do Concelho.

MANUEL AIRES MATEUS 
RECEBEU PRÉMIO PESSOA 2017

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

“
”

Filho de alentejanos (pai de Grândola e mãe de 
Estremoz), o arquiteto recebeu em dezembro 
o galardão que anualmente distingue uma 
personalidade portuguesa que tenha tido uma 
“intervenção particularmente relevante 
e inovadora na vida artística, literária ou 
científica.” Recorde-se que Manuel Aires 
Mateus é autor de diversos projetos públicos 
e privados no nosso Concelho, como é exemplo 
a 1ª fase da requalificação do centro tradicional 
de Grândola ou o centro de convívio da Santa 
Casa da Misericórdia. O seu irmão, Francisco 
Aires Mateus, com quem partilha grande parte 
dos projetos e com quem quis partilhar este 
prémio, é o autor do projeto de requalificação 
da antiga adega de António Inácio da Cruz e 
da sua adaptação a Casa Mostra dos Produtos 
Endógenos, que se encontra em fase de obra.

INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS       
AVANÇAM A BOM RITMO   
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Atividade Municipal

Os presidentes de Câmara de Grândola, Alcácer 
do Sal, Odemira, Santiago do Cacém e Sines des- 
locaram-se no passado dia 31 de janeiro a Lisboa 
onde foram recebidos pelo Ministro e pela Secre- 
tária de Estado da Saúde. Na audiência, os autar-
cas transmitiram as suas preocupações com a 
situação de prestação de cuidados de saúde na 
sub-região e exigiram soluções para os graves 
problemas que afetam o Hospital do Litoral Alen- 
tejano, nomeadamente, a falta de médicos, enfer- 
meiros, assistentes técnicos e assistentes opera- 
cionais. Como resposta às preocupações apresen- 
tadas pelos Municípios, Adalberto Campos Fer- 
nandes referiu que ao nível hospitalar não exis- 
tem soluções de curto prazo. No entanto, no que 
respeita em específico à falta de médicos foi ga- 
rantida a elaboração de um diploma legal que per-
mita reforçar a atração de jovens médicos para o 

 interior. O Ministro garantiu ainda a aquisição de 
10 viaturas para os cinco Municípios para a des- 
locação dos profissionais em ambulatório e con- 
sultas ao domicílio. Ficou acordada a visita de 
Adalberto Campos Fernandes aos cinco Municí- 
pios no final do mês de fevereiro, bem como uma 
nova reunião de trabalho, na qual se discutirá o 
plano de contingência para o Verão.

o entender, sobre todos os assuntos que correm no 
seu âmbito nomeadamente dar parecer sobre os 
planos e programas de desenvolvimento regional, 
nomeadamente sobre os planos e programas de 
investimentos da administração central na região.

das obras ao restante troço do IC1, salientado a 
reparação urgente do troço entre a rotunda da 
Tirana e o final da variante de Grândola – que se 
encontra em elevado estado de degradação.

MUNICÍPIO CONTINUA A DEFENDER       
ALARGAMENTO DAS OBRAS DO IC1

ANTÓNIO FIGUEIRA MENDES ELEITO VICE-PRESIDENTE 
DA COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO REGIONAL DA CCDR ALENTEJO

AUTARCAS DO LITORAL ALENTEJANO EXIGEM 
AO MINISTRO DA SAÚDE MAIS MEIOS PARA A REGIÃO

No passado dia 11 de janeiro a Infraestruturas 
de Portugal (IP) anunciou ter adjudicado a em- 
preitada de requalificação de 15,7 quilómetros 
do IC1, entre Alcácer do Sal, no entroncamento 
com a estrada municipal 120, e Grândola Norte, 
no entroncamento com o IC33, num investimen-
to de 4,6 milhões de euros e com um prazo de 
execução de nove meses. António Figueira Men- 
des, Presidente da Câmara Municipal, considera 
que a empreitada anunciada no início do mês 
passado e cujas obras deverão avançar em mar- 
ço é o resultado de anos de luta das autarquias e 
da população, mas afirma que o Executivo a que 
preside continuará a defender o alargamento 

GRÂNDOLA 
RECEBEU 
ENCONTRO 
DE TÉCNICOS 
DE TURISMO
Cerca de 140 técnicos de Turismo 
do Alentejo e Ribatejo participaram 
no Encontro Anual de Técnicos 
de Turismo do Alentejo e Ribatejo, 
promovido pela Entidade Regional 
(ERTA), que decorreu durante os dias 
2, 3 e 4 de fevereiro, nos concelhos 
de Santiago do Cacém, Grândola 
e Alcácer do Sal. A visita ao nosso 
concelho foi acompanhada pelo 
Presidente da Câmara de Grândola, 
António Figueira Mendes, e pela 
Vereadora do Turismo, Carina Batista, 
e iniciou-se no sábado de manhã com 
uma prova de vinhos na adega 
A Serenada. A tarde foi dedicada 
à visita ao Centro de Ciência Viva 
do Lousal incluindo o Museu Mineiro 
e a descida à Galeria Waldemar. 
Recorde-se que de acordo com os 
últimos dados do Instituto Nacional 
de Estatística, Grândola é o Concelho 
da NUT III - Litoral Alentejano que 
obteve em 2016 o maior nº de 
dormidas, representando mais 
de 44% do total das dormidas nos 
estabelecimentos de alojamento 
turístico desta região e cerca de 
14% relativamente à NUT II 
– Região Alentejo, registando, 
simultaneamente, um dos maiores 
aumentos do Litoral Alentejano, mais 
46.283 dormidas, ou seja, 15,6% 
comparativamente a 2015.

O Conselho Regional da CCDR Alentejo – consti-
tuído pelos 47 presidentes de Câmara dos municí- 
pios do Alentejo e representantes de várias entida- 
des, entre as quais a Entidade Regional de Turis- 
mo do Alentejo ou a Confederação da Indústria 
Portuguesa (CIP), elegeu no passado dia 15 de de- 
zembro a sua Comissão Permanente. A Presidên-
cia da Comissão Permanente ficou a cargo do Pre- 
sidente da Câmara de Aljustrel – Nelson Brito e a 
Vice-presidência do Presidente da Câmara de Grân- 
dola – António Figueira Mendes. O Conselho Re- 
gional é o órgão consultivo da CCDRA, represen-
tativo dos vários interesses e entidades relevantes 
para a prossecução dos seus fins, e que tem por 
competências, entre outras, acompanhar as ativi- 
dades da CCDRA e pronunciar-se, quando assim 



A
#.04
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Atividade Municipal

Contactos para mais informações: 
917104513 - 917126514
Inscrições na sede da Cooperativa: 
Rua 1º de Maio, 44, Vale Pereiro I – Grândola 
– Às primeiras segundas-feiras do mês 
– entre as 21h e as 22h.

ENTREGA 
DE HABITAÇÕES 
SOCIAIS
A Câmara Municipal continua a promover 
políticas de apoio às famílias mais 
desfavorecidas do nosso Concelho. 
No âmbito do concurso de atribuição 
de 8 habitações do parque habitacional 
municipal, em regime de arrendamento 
apoiado, foi entregue no passado dia 11 
de janeiro uma habitação de tipologia T2 
ao 1.º classificado no referido concurso 
– após obras de requalificação da mesma.

HABIGRÂNDOLA VAI AVANÇAR COM NOVO PROGRAMA  
DE HABITAÇÕES A CUSTOS CONTROLADOS NO BAIRRO DE SÃO JOÃO
A Habigrândola – Cooperativa 
de habitação e construção 
económica está a avançar 
com um novo programa 
de habitações a custos 
controlados no Bairro de São 
João. O Programa inclui 
a construção de 16 fogos – 
8 T2 e 8 T3. Recorde-se que 
esta cooperativa já construiu 
no concelho de Grândola mais 
de 180 fogos a custos 
controlados.
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Atividade Municipal

REQUALIFICAÇÃO       
DA CASA LUÍS DIAS
Está concluída a requalificação da Casa Luís Dias 
– um edifício familiar do início do século XX, em 
alvenaria mista de taipa e pedra. A intervenção 
realizada incluiu a requalificação da fachada, co- 
bertura, e de todo o interior do edifício, manten-
do a maioria dos pavimentos existentes, assim 
como das caixilharias exteriores e interiores, ten- 
do sido substituídos apenas os materiais que se 
encontravam em mau estado e sem possibilida- 
de de recuperação ou inexistentes. 
Com a conclusão dos trabalhos, foi possível trans- 
ferir para este edifício os serviços municipais de 
Planeamento e Projeto, passando este a ser com- 
posto por zona de receção/atendimento, área de 
consulta de processos, gabinetes de trabalho, copa, 
zona de arquivo e novas instalações sanitárias. 
Esta alteração assegura uma maior proximidade 
com os restantes serviços da autarquia e mais e 
melhores condições de trabalho, contribuindo para 
a melhoria do serviço público autárquico.
A obra contou com uma comparticipação finan-
ceira de 85% do valor elegível, no âmbito da can- 
didatura apresentada pelo município ao Quadro 
Comunitário de Apoio – Portugal 2020.
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O Presidente da Câmara de Grândola recebeu, no 
passado dia 10 de janeiro, pelas mãos do seu ho- 
mólogo de Santiago do Cacém a “Chama da Soli- 
dariedade” numa cerimónia que decorreu no Cine 
Granadeiro. Durante a sua intervenção, António Fi- 
gueira Mendes enalteceu a iniciativa da Confede- 
ração Nacional das Instituições de Solidariedade 
e União Distrital das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social de Setúbal e referiu-se ao im- 
portante trabalho desenvolvido pelas instituições 
de solidariedade social em todo o país, destacan-
do, o exemplo do concelho de Grândola: “No mu- 
nicípio de Grândola temos a honra e o privilégio de 
contar com o melhor do que este importante movi- 
mento de solidariedade pode oferecer. Há muito que 
as nossas instituições de solidariedade social se 
destacam no plano das ações que desenvolvem, 
dos projetos que dinamizam e da cobertura que 
asseguram, colaborando ativa e empenhadamen- 
te com o município na construção de um Conce- 
lho cada vez mais socialmente desenvolvido, mais 
justo e inclusivo, onde prevalecem os valores da

Quase a completar dois anos, a iniciativa mu- 
nicipal de promoção e valorização gastronómi-
ca, voltou a merecer a atenção dos órgãos de 
comunicação social regional e nacional. A RTP 
e a TVI estiveram, mais uma vez, em Grândola 
para acompanhar as Semanas Gastronómicas 
do Porco e Açordas, que decorreram nos pri- 
meiros quinze dias de fevereiro com a participa- 
ção de quinze restaurantes do nosso Concelho. 

solidariedade e da fraternidade que tão bem ca- 
racterizam o nosso território e o nosso povo. Por 
estas razões é de inteira justiça este reconhecimen-
to público da sua atividade e do seu empenho em 
benefício da população do nosso município e, em 
particular, de todas e todos que se encontram num 
contexto mais desfavorecido”. De 17 a 24 de janeiro 
a “Chama da Solidariedade” percorreu diversas 
instituições do nosso Concelho. 

A primeira sessão pública e de trabalho do pro- 
jeto de arte pública para o Lousal decorreu com 
forte participação da população daquela Aldeia 
Mineira. O processo participativo para a criação 
de uma obra de arte pública de homenagem à ati- 
vidade mineira, na aldeia mineira do Lousal, re-
sulta dum protocolo assinado, em novembro do 
ano passado, pelo Município de Grândola e pela 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lis- 
boa. O próximo encontro entre os Técnicos da Uni- 
versidade e o grupo de Lousalenses já tem data 
marcada para o início do próximo mês de março.  

SEMANAS GASTRONÓMICAS CONTINUAM  
A SER DESTAQUE NA TELEVISÃO NACIONAL

CHAMA DA SOLIDARIEDADE  
PASSOU PELA VILA MORENA

LOUSAL RECEBEU SESSÃO PÚBLICA  
NO ÂMBITO DO PROJETO DE ARTE PÚBLICA

A 5ª edição do “Nosso Dakar” terminou 
no passado dia 14 de janeiro em Grândola. 
Durante dois dias mais de 300 pilotos 
percorreram duas etapas fantásticas, 
num trajeto por novos e espetaculares 
caminhos. O evento moto-turístico, cuja 
característica principal é o passeio, 
a descoberta e o contacto com hábitos e 
costumes das regiões visitadas, começou 
no dia 13 em Albufeira e terminou no dia 
seguinte no nosso Concelho com a 
chegada das motos ao Memorial ao 25 
de Abril. Seguiu-se um almoço convívio 
na sede do Rancho Folclórico 5 Estrelas 
de Abril, com a presença de produtores 
da região com mostra de vinhos 
e produtos regionais. 

300 PILOTOS TROUXERAM 
“O NOSSO DAKAR” 
À VILA MORENA

A Entrega de prémios do Sorteio de Natal 
encerrou a programação da quadra 
festiva em Grândola. O sorteio decorreu 
ao longo do mês de dezembro e teve 
como principal objetivo contribuir para 
a dinamização do comércio Local. No 
total participaram 52 estabelecimentos 
do concelho. Os três prémios em vales 
de compras, foram sorteados pela Lotaria 
dos Reis e entregues aos contemplados 
no dia 15 de Janeiro. 

ENTREGA PRÉMIOS 
SORTEIO DE NATAL
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LAUAK GRÂNDOLA QUER COMEÇAR 
A PRODUZIR EM 2019        
JÁ ESTÁ A AVANÇAR O RECRUTAMENTO 
E FORMAÇÃO DE PESSOAL
Mais de 300 pessoas assistiram no dia 17 de ja- 
neiro à apresentação pública do projeto Lauak 
Grândola, que terá um investimento de mais de 
32 milhões de euros para produzir componentes 
para a indústria aeronáutica. Na sessão que con- 
tou com a participação do Administrador da Lauak 
Portugal, do Presidente da Câmara de Grândola, 
do Presidente da CCDR Alentejo e dos Diretores 
do Centro de Emprego e Formação Profissional 
do Alentejo Litoral e do CENFIM, e que lotou o 
Cine Granadeiro – Auditório Municipal, Armando 
Gomes adiantou que a construção da empresa 
deverá começar a curto prazo. O Administrador 
da Lauak Portugal revelou ainda que a empresa 
deverá começar a produzir a partir de 2019, com 
cerca de 100 funcionários, atingindo em 2023, os 
325 trabalhadores. Armando Gomes afirmou ain- 
da que a fábrica de Grândola irá funcionar com pro- 
jetos novos que passam pela produção de mate-
riais compósitos e portas de bagageira de carga 
para a Airbus. A parte social também não foi es- 
quecida – a empresa contará com uma creche 
para os filhos dos trabalhadores.
Para o Presidente da Câmara de Grândola, Antó- 
nio Figueira Mendes, a apresentação do Projeto 
Lauak marca o início de um novo caminho para 
Grândola e para os Grandolenses, afirmando 
tratar-se “do maior investimento feito no nosso 
concelho na área da indústria que irá criar centenas 
de postos de trabalho e que irá mudar o paradigma 
do desenvolvimento em Grândola”. O Presidente da 
Câmara afirmou ainda que a “criação da Fábrica 
Lauak a par do desenvolvimento nos setores agrí- 
cola e turístico vai contribuir de forma decisiva para o 
crescimento sustentável da economia do nosso 
concelho.” O Presidente da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(CCDRA), Roberto Pereira Grilo, destacou a impor- 
tância do projeto LAUAK Grândola na criação de 
emprego e na criação de riqueza para a região e 

para o país. Roberto Pereira Grilo agradeceu ao 
Município de Grândola a “forma empenhada, a ca- 
pacidade de atração, de acompanhamento e de 
agente facilitador que tem vindo a desenvolver para 
que este projeto se instalasse em Grândola”. O Pre- 
sidente da CCDRA afirmou ainda que com o anún- 
cio deste projeto todas as NUTS III da região Alen- 
tejo terão projetos no âmbito da aeronáutica. Para 

Roberto Pereira Grilo o Projeto Lauak, que classi- 
ficou de “um projeto de saberes e que atinge o pa- 
tamar da indústria 4.0”, contribui de forma notá- 
vel para a projeção da região Alentejo no exterior. 
A sessão pública de apresentação do projeto ser- 
viu ainda para a recolha de candidaturas. O pro- 
cesso de recrutamento para o projeto Lauak Grân- 
dola vai decorrer durante o ano de 2018.

O CENFIM - Centro de Formação da Industria Me- 
talúrgica e Metalomecânica, empresa a trabalhar 
desde 1985 na formação de profissionais para a 
área da indústria, instalou recentemente, com o 
apoio e colaboração da Câmara Municipal, uma 
unidade de formação em Grândola, com valên-
cias na área do CNC – Comando Numérico Com- 
putorizado, e Mecatrónica. 
Em parceria com a LAUAK Grândola, no âmbito 
da formação de ativos, já iniciou um primeiro 
curso de CNC. 
Reconhecido como o maior centro de formação 
na área da indústria o CENFIM conta com uma lar- 
ga experiência, tendo vários núcleos espalhados 
por todo o país, apostados em formar profissionais 
de excelência.

CENTRO DE FORMAÇÃO CENFIM  
INSTALA-SE EM GRÂNDOLA
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NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA IGREJA 
DE SÃO PEDRO E RESERVAS

Empresa Adjudicatária: Monumenta 
– Reabilitação do Edificado e conservação 
de Património, Ld.ª

OBRAS EM EXECUÇÃO 

649.062,82 €
Valor:

+ IVA

CASA MOSTRA DOS PRODUTOS 
ENDÓGENOS – GRÂNDOLA

Empresa Adjudicatária: Tecnaco 
– Técnicos de Construção, SA

178.500,00 € 
Valor:

+ IVA

INFRAESTRUTURAS PARA DRENAGEM 
E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
NA AZINHAGA DAS MILHARADAS E RUA 
CAMILO CASTELA BRANCO

Empresa Adjudicatária: Rui e Candeias Lda.

128.966,23 € 
Valor:

+ IVA

INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS DO BREJINHO D’ÁGUA

Empresa Adjudicatária: NADRUCIVIL 
– Engenharia e Construções S.A.

122.385,25 € 
Valor:

+ IVA

SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ÁGUAS 
E PAVIMENTAÇÃO – BAIRROS 
DA LIBERDADE E AMOREIRAS

Empresa Adjudicatária: MAJA – Manuel 
António & Jorge Almeida, SA

141.207,63 € 
Valor:

+ IVA
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PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 
DO BAIRRO VALE PEREIRO

Empresa Adjudicatária: Canana 
& Filhos – Empreiteiros, Ld.ª

93.900,00 € 
Valor:

+ IVA

CENTRO COMUNITÁRIO 
DE ÁGUA DERRAMADA

Empresa Adjudicatária: Joaquim Ângelo 
da Silva S.A.

66.761,89 € 
Valor:

+ IVA

REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO 
DE GRÂNDOLA – REDE DE DRENAGEM 
DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Empresa Adjudicatária: Rui e Candeias Lda.

54.044,81 € 
Valor:

+ IVA

ARRUAMENTOS DO QUARTEL 
DOS BOMBEIROS MISTOS DE GRÂNDOLA 

Empresa Adjudicatária: Asfaltalcança 
Lda.

90.911,00 € 
Valor:

+ IVA

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
– ALDEIA DO FUTURO 

Empresa Adjudicatária: Carlos Gil 
– Obras Públicas, Construção Civil 
e Montagens Elétricas Lda.

62.395,02 € 
Valor:

+ IVA
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desenvolvimento ECONÓMICO

sabíamos que teríamos pela frente a época mais 
baixa em Grândola mas, por outro lado, também 
foi positivo porque aos poucos a população foi- 
-nos conhecendo. Com o verão sabemos que não 
é só a população de Grândola, mas os visitantes 
que vêm de fora. Teremos tempo para dar a co- 
nhecer o nosso projeto, às pessoas da terra, e, no 
verão, acreditamos que poderemos desenvolver 
projetos que sejam dinâmicos para a economia do 
Concelho. Quanto aos clientes, muitas vezes en- 
tram por um dos serviços que aqui temos, mas 
acabam por conhecer todos e acabamos por po- 
der usufruir dos clientes uns dos outros.

Sabemos que no Natal existiram parcerias, sen- 
do proporcionada uma tarde cultural aos alunos 
Finalistas. Com decorreu o evento?
Nós sabíamos que a comissão de finalistas tinha 
como principal objetivo angariar fundos para a via- 
gem. Contatámos as duas comissões, das duas es- 
colas de Grândola, só obtivemos resposta da Es- 
cola Secundária. Oferecemos o espaço para um 
evento que quisessem produzir, no sentido de pro- 
mover o Baile. Optaram por fazer um mini concer- 
to, contataram vários colegas e ex-colegas. Enche- 
ram a casa, foi muito agradável para todos, tudo o 
que nós queremos é que as pessoas entrem e dis- 
frutem do espaço. Esperamos, no futuro, desen-
volver novas parcerias. Sabemos que há muitas pes- 
soas que ainda não têm noção do que o espaço é.

A inovação está presente, como vão gerir as di- 
ferentes áreas?
Trabalhamos em conjunto. É uma loja de moda 

Como iniciou o seu projeto?
Tinha uma loja Ateliê, perto da Ludoteca, era pe- 
quena. O espaço era escondido e as pessoas fo- 
ram-me conhecendo aos poucos. Fiz um vestido 
para o Baile de Finalistas de Alcácer, coloquei o 
vestido na montra e foi assim que descobriram o 
meu trabalho. No ano passado, pela altura dos Bai- 
les, eu e a nossa cabeleireira, Cátia, que também 
trabalhava na mesma Rua e por coincidência pen- 
teou alguma das finalistas que eu vesti, começa-
mos a conversar sobre a possibilidade de encon-
trar um espaço mais central que desse para as 
duas. O meu marido, que é a pessoa mais envolvi-
da neste projeto, descobriu este espaço. Estava 
num estado lastimável, fomos reconstruindo e ago- 
ra, embora ainda não esteja como gostávamos, 
está bem e aos poucos vamos sempre melhoran-
do um bocadinho.

Como podemos definir o Espaço Vilart? Qual o 
conceito que se pretende?
Procurámos que quem quisesse vir para aqui 
fizesse da sua arte, o seu trabalho, e daí também 
o nome do espaço Vilart. Tem a ver com o que ca- 
da um tem a capacidade de fazer de acordo com o 
seu artifício. Os tatuadores vieram para cá porque 
eu já conhecia o trabalho deles e muita gente me 
pedia. Aqui em Grândola não havia tatuagens. São 
jovens, aliás, quase todos os que se juntaram a nós 
são gente jovem. Neste momento, além da cabelei- 
reira e do gabinete de moda, temos também uma 
esteticista. Ainda temos mais dois espaços vagos, 
um dos quais, pensado para ser ocupado por uma 
Cafetaria ou uma Casa de Chá que permitisse um 
ambiente mais acolhedor. Até agora ainda não apa- 
receu ninguém interessado a juntar-se a nós, mas 
acreditamos que será possível. Antes do Natal, con- 
tactámos várias Associações que quisessem usu- 
fruir do espaço gratuitamente, para exposições, etc.

Neste momento tem uma exposição aqui?
Sim, uma exposição de pintura de Isabel Cabrita. 
Está aqui desde o início do mês de janeiro. Tentamos
dinamizar o espaço com artistas do Concelho. Convi- 
damos as pessoas que gostam de arte a visitar es- 
ta exposição, vale a pena! 

Para a economia do Concelho, o vosso projeto foi 
uma mais-valia?
Quando abrimos a nova loja, em outubro de 2017,

que tem sempre uma coleção de pronto a vestir que 
não é de confeção própria, trabalho com revenda. 
Os valores das peças de roupa e calçado são acessí- 
veis e cria uma dinâmica na loja, uma vez que o 
trabalho que desenvolvo é essencialmente para fes- 
tas, bailes, casamentos, galas, essa é a minha área. 
Dou a hipótese, e isso acho que é inédito em Grân- 
dola, de produzir e construir um vestido de acordo 
com ideal e ao corpo da pessoa. É personalizado e 
exclusivo, sendo por isso uma mais-valia, que faz 
com que as pessoas não sejam sempre obrigadas 
a sair do Concelho e a ir procurar lá fora. É uma 
tendência que aos poucos pretendemos contrariar. 
Os nossos preços são muito agradáveis. Consegui- 
mos fazer algo acessível, havendo exceções à re- 
gra. Acontece muito na fase dos Bailes, onde te- 
mos um pack que inclui o vestido, o penteado e a 
maquilhagem (desde 150€ a 180€). A maquilhado-
ra vem de propósito e tem que ser por marcação, 
porque a tempo inteiro (como nós estamos) não se- 
ria rentável.

Qual a mensagem que pretende deixar a quem 
não conhece a Vilart?
Quem não visitou o espaço, venha, temos muito gos- 
to em apresentar os nossos serviços! A todos os 
que pretendam juntar-se ao nosso projeto, encon-
tram um espaço com Wi-Fi gratuito, eletricidade, 
água, manutenção do espaço comum e uma sala 
privada para reuniões e vestiários. É só terem von- 
tade. Se houver uma ideia temos a certeza que se- 
rá rentável. As pessoas entram muitas vezes para 
conhecer e ficam muito agradados e surpreendidos 
com o que encontram.

VILART
Fomos falar com o rosto do novo espaço VILART, que abriu 
em Grândola. Chama-se Isabel Coelheiro, tem 49 anos, 
é designer de moda e apaixonada pela costura, veio 
de Cascais há cerca de ano e meio, por opção própria. 
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memória e património

MONUMENTO MEGALÍTICO DO LOUSAL

BRAÇAL DE ARQUEIRO EM XISTO PONTA DE SETA EM COBRE TAÇA CERÂMICA 

O Monumento Megalítico do Lousal, datado do período Calcolítico, fica 
localizado a cerca de 1500 metros da aldeia do Lousal. 

MONUMENTO MEGALÍTICO 
DO LOUSAL 

1 FERREIRA, O. da Veiga, CAVACO, A. Rodrigues 
- O monumento pré-histórico do Lousal (Grândola), 
Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 
Tomo XXXIII, Lisboa, 1952. 

Este monumento funerário, descoberto em abril 
de 1952, escavado e estudado por elementos dos 
Serviços Geológicos de Portugal, apresenta plan- 
ta longitudinal e é constituído por corredor com- 
posto por cinco esteios; por câmara principal, de 
contorno poligonal regular, formada por oito es- 
teios; e por câmara secundária, com nove esteios, 
mais baixos que os da câmara principal. Segundo 
António Rodrigues Cavaco e Octávio da Veiga Fer- 
reira1, responsáveis pela intervenção arqueológica 
realizada no mesmo, “a constituição especial des- 
te monumento faz com que assuma importância 
extraordinária, pois, não eram conhecidas em Por- 
tugal sepulturas deste tipo (…) caraterizadas pelo 
grande nicho em ligação com a cripta principal.”.
Tendo em conta a grandeza deste sepulcro, o es- 
pólio encontrado revelou-se pouco abundante. Fo- 
ram recolhidos, durante a intervenção, um braçal 
de arqueiro, uma ponta de seta e um punção em 
cobre, lâminas retocadas, três vasilhas cerâmicas 
de formas diferentes, vários fragmentos cerâmi-
cos de vasos, duas mós e pedaços de ocre.   
Segundo os autores mencionados, a existência de 
jazigos de cobre no Lousal, à semelhança do que 
aconteceu em outras regiões, tais como Almeria, 
Huelva, Algarve, Reguengos de Monsaraz e Ferrei-
ra do Alentejo, potenciaram a fixação e o desen-
volvimento de povos nestes locais.
Pela sua importância arqueológica e científica, es- 
te monumento foi classificado como Imóvel de In- 
teresse Público, pelo Decreto nº 29/90, D. R. n.º 
163, de 17 de Julho.



APOIOS CONCEDIDOS PELO 
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA NO ANO DE 2017
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 X
Associação Antigos Alunos, Prof. e Funcionários da Escola Agro-indústrial AIC 980,00 € X X
Associação Ás Riscas  X 
Associação Cultural "1000Lides" 2.110,00 € X 
Associação Cultural "Lufada d'Ideias" 2.450,00 € 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 Apoio e Desenvolvimento Integrado dos Cadoços 1.575,00 € 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 1.050,00 € X 
Associação de Moradores e Amigos da Água Derramada 820,00 € X 
Associação de Moradores e Amigos da Aldeia do Pico 1.155,00 € X 
Associação de Moradores e Amigos da Silha do Pascoal 1.866,87 € X X
Associação de Nadadores Salvadores de Grândola - Seagull Rescue 1.050,00 € X X
Associação de Pescadores Desportivos de Grândola 4.430,00 € X X
Associação Equestre Dº Jorge De Lencastre 4.050,00 € X X
Associação Grupo de Música Popular Falta Um 3.000,00 € X X
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Grândola 94.457,76 € X X
Associação José Afonso  5.400,00 € 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 3.745,00 € X X
AURPIG   X X
CAB - Clube Amigos do Basquetebol de Grândola 2.800,00 € X X
Casa do Benfica  1.750,00 € X 
Casa do Povo de Azinheira dos Barros  X X
Centro de Cultura e Desporto do Estab. Prisional do Pinheiro da Cruz 500,00 €  
Centro Social Do Carvalhal  X X
Cercigrandola  16.000,00 € X X
Clube Amadores de Pesca de Grandola "A Barbatana" 4.070,00 € X 
Clube Amiciclo de Grândola 9.130,00 € X X
Clube de BTT de Grândola 1.200,00 € X 
Clube Recreativo "O Grandolense" 20.750,00 € X X
Comissão de Festas da Igreja de Sº Pedro de Melides  X 
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 670 de Grândola  X 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  X X
Fábrica da Igreja Paroquial de Grândola 16.700,00 € X X
Grandola Sports Club 5.300,00 € X X
Grandolafoot Escola de Futebol - Associação 7.265,00€ X X
Grupo Coral e Etnográfico da Pluricoop de Grândola  X X
Grupo de Dança Tipica da Queimada 2.750,00 € X X
Grupo de Pedestrianismo - Caminheiros de Grândola 1.400,00 €  X
Grupo Desportivo de Vale Figueira 2.000,00 € X X
Grupo Motard Os Amigos 1.050,00 € X 
Hoquei Clube Patinagem de Grândola 27.200,00 € X X
Juventude Desportiva do Carvalhal 300,00 € X 
Juventude Desportiva Melidense 56.840,00 € X X
Missão Coragem   X X
Nucleo Pais em Rede 980,00€ X X
Rancho Folclórico 5 de Estrelas de Abril 2.500,00 € X X
SMFOG - Sociedade Musical Fraternidade Operaria Grandolense 30.650,00 € X X
Sociedade Columbófila de Grândola 1.250,00 € X X
Tradição e Tertúlias - Associação Cultural 3.000,00 € X X
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FREGUESIAS

AZINHEIRA DOS BARROS
NOVO PASSEIO NO BAIRRO DO SALÃO
A requalificação urbana de Azinheira dos Barros e do Lousal é uma das grandes prioridades 
da Junta de Freguesia. Assim, e tendo em conta as necessidades dos nossos fregueses, a Junta 
de Freguesia procedeu à construção do passeio no Bairro do Salão, no Lousal. Este novo passeio, 
que é parte integrante do projeto de requalificação de todo o Bairro do Salão, permite aos moradores, 
que acedam às suas casas sem se preocuparem com a lama do inverno e o pó do verão. Para 
concluir a requalificação urbana de todo o Bairro do Salão, muito em breve, iremos avançar para 
a construção do parque sénior do Lousal que contará, para além das máquinas fitness, de novos 
espaços verdes e da melhoria de toda a envolvente.  

CARVALHAL
JUNTA DE FREGUESIA COM FORTE DINÂMICA  
No dia 13 de dezembro procedeu-se à assinatura do Protocolo entre a Junta de Freguesia de 
Carvalhal e o núcleo de Grândola da Associação Pais em Rede, tendo como objetivo criar condições 
para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias, promovendo o diálogo 
permanente entre as entidades. No dia 18 de janeiro, os alunos do 12º ano, na disciplina de 
Sociologia, visitaram a Freguesia com o objetivo de desenvolverem um projeto “Um olhar diferente 
sobre Grândola “que decorrerá ao longo de todo o ano letivo e que é uma forma de comemorar 
o Ano Europeu do Património Cultural. Recebidos pelo presidente da Junta de Freguesia, com 
a colaboração do Sr. António Artur e do Sr. Manuel Rusga, falaram sobre a história do Carvalhal 
e ouviram poesias populares. Para comemorar o Carnaval as crianças da Eb1, Jardim de Infância, 
Creche “Os Ursitos” e Centro de Dia/SAD Carvalhal, realizaram o tradicional desfile no dia 9 
de fevereiro. As associações da Freguesia, Centro Social do Carvalhal, Juventude Desportiva 
do Carvalhal e Associação Recreativa Desportiva e Cultural das lagoas e Praias, realizaram o baile 
de máscaras no dia 12 de fevereiro, na sala polivalente. Estas iniciativas contaram com o apoio 
da Junta de Freguesia.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO, CORRIDA MIÚDOS E GRAÚDOS E DESFILE DE CARNAVAL 
ENCHEM NOVAMENTE AS RUAS DA VILA MORENA 
A Junta de Freguesia organizou no passado dia 4 de Fevereiro, pelo 16º ano, o “Grande Prémio de 
Atletismo Freguesia de Grândola – Circuito José Afonso”. Paralelamente a esta prova, promoveu a 14ª 
Corrida Miúdos e Graúdos. Participaram nas duas provas cerca de 1200 atletas não só de Grândola 
mas também oriundos de várias localidades do país. A continuidade nestas duas provas desportivas 
espelha a preocupação sempre presente deste executivo de ter uma freguesia dinâmica, activa e 
participada. Agradecemos a todas as Associações Locais, artesãos e voluntários que colaboraram 
connosco, bem como a todos os patrocinadores e ao comércio local que mais uma vez se quiseram 
associar a nós, nesta grande prova de atletismo, já considerada a maior prova do litoral alentejano.
Para comemorar o Carnaval a Junta de Freguesia organizou mais um grande Desfile sob o tema 
“À Volta do Mundo”. O Desfile percorreu várias ruas da vila de Grândola passando pelo interior da Santa 
Casa da Misericórdia de Grândola, à qual agradecemos ter-nos recebido mais uma vez com grande 
alegria. Esta iniciativa contou com a colaboração da Câmara Municipal. Houve magia no ar e centenas 
de crianças e familiares se divertiram neste Carnaval em Grândola. Este ano tivemos a cobertura da TVI. 
Obrigada em nome da Junta de Freguesia a todos os que participaram neste grande Desfile de Carnaval!

MELIDES
CARNAVAL EM MELIDES
Decorreu no passado dia 10 de Fevereiro na Aldeia de Melides, perante muito público, um animado 
desfile de Carnaval. O qual contou com um apreciável número de carros alegóricos, composto por 
representantes das principais localidades da freguesia. Do Pinheiro da Chave e Caveira, 
apresentaram-se os Cavaleiros da Taverna Redonda e os Faraós, o Valinho da Estrada, trouxe os 
corticeiros, Vale de Figueira mostrou os Compadres Alentejanos e as Freiras, muito pouco devotas, 
Melides fez se representar com Pessoal de Limpezas e Escola de Música e os Faltam Todos (uma 
pequena Sátira ao conhecido Grupo Musical Melidense). Este cortejo, incluiu ainda, bastantes 
foliões, que proporcionaram muita diversão e contribuíram para elevar a animação. Dia 9 de 
Fevereiro, teve lugar o desfile de Carnaval das escolas, o qual trouxe as crianças e restante 
comunidade escolar às principais ruas da Aldeia: O tema do desfile foi o circo, o que contribuiu para 
muita criatividade e animação. Alguns pais, também integraram o divertido cortejo carnavalesco.

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS

 DE FREGUESIA DO CONCELHO.
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Obras Municipais

CÂMARA E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LANÇARAM A 1ª PEDRA 
DO CENTRO COMUNITÁRIO DA ALDEIA DO PICO
O lançamento da 1ª pedra do Centro Comunitário da Aldeia do Pico teve 
lugar no dia 2 de fevereiro. Durante o ato simbólico, que contou com 
a participação de diversas entidades e da população desta localidade, 
o Presidente da Câmara de Grândola, António Figueira Mendes, 
referiu-se à “dinâmica desta comunidade” e enalteceu “o seu importante 
envolvimento e os contributos dados ao longo do processo de 
desenvolvimento do projeto do novo centro comunitário, que irá contribuir 
para o reforço da coesão social”. O Auto da Cerimónia foi assinado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Grândola e pelo Presidente da 
Associação de Moradores e Amigos da Aldeia do Pico – Luis Vilhena. 
No mesmo dia, foi também assinado o auto de consignação da obra pelo 
responsável da empresa a quem a mesma foi adjudicada - Ernesto 
Ribeiro Ferreira Lda. O novo espaço terá uma área de construção 
de 270,00m2, será composto por dois gabinetes, vestíbulo, salão 
multifuncional, cozinha, arrecadação/bar, despensa, instalações 
sanitárias, sótão para arrumos e área exterior para grelhador e cais 
de cargas e descargas, e terá um custo superior a 240 mil euros.

JÁ INICIARAM AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DE GRÂNDOLA

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
– BAIRRO DO ARNEIRO

Iniciaram recentemente as obras de requalificação da EB1 de Grândola 
- uma obra fundamental que permitirá responder às diversas 
necessidades da população escolar, criando melhores condições para 
o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. A intervenção 
contempla, de uma forma geral, a reabilitação dos edifícios existentes 
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 e respetiva 
rua de acesso. Desta forma será possível voltar a integrar neste 
equipamento escolar, adaptado a crianças com deficiência, todos os 
alunos do 1º ciclo e confecionar e servir refeições num espaço condigno. 
A obra foi adjudicada à empresa Anteros – Empreitadas, Sociedade 
de Construções e Obras públicas S.A. por mais de 2.5 milhões de euros 
e conta com uma comparticipação financeira de 85% do valor elegível, 
no âmbito da candidatura apresentada pelo município ao novo Quadro 
Comunitário de Apoio – Portugal 2020.

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
– BAIRRO VALE PEREIRO






