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INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

mensagem do Presidente

“

O orçamento para 2016 é ambicioso e estamos
a trabalhar empenhadamente para aproveitar
as possibilidades financeiras que o novo quadro
comunitário de apoio nos oferece.

UMA VIDA MELHOR
EM 2016

”

Caras/os Grandolenses,
Terminamos 2015 com um novo Governo em funções; Aguardamos com esperança, que este
contrarie as políticas a que temos assistido nos últimos anos e que, apresente um orçamento
que combata o desemprego, as desigualdades sociais e a pobreza, reponha salários e pensões,
defenda o serviço nacional de saúde, a escola pública e o poder local democrático.
Em Grândola, apesar de todas as dificuldades, implementámos nestes dois primeiros anos de
ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
mandato uma rigorosa gestão financeira, focada em controlar as despesas públicas e reduzir a
Presidente da Câmara Municipal
dívida. Deixámos de ter pagamentos em atraso e voltámos a ter condições de governabilidade.
Paralelamente, conseguimos implementar uma nova dinâmica em todos os serviços, estando
visíveis os resultados alcançados, que pretendemos reforçar ao longo dos próximos anos. O orçamento para 2016 é ambicioso e estamos a trabalhar empenhadamente para aproveitar as possibilidades financeiras que o novo quadro comunitário de apoio nos oferece.
Voltamos a celebrar o Natal com muita alegria e solidariedade através da iniciativa Natal em
E. gab.presidente@cm-grandola.pt
T. 269 450 027
Grândola. Ao longo de todo o mês, vamos dinamizar o comércio tradicional, apoiar os artesãos
Atendimento aos Munícipes:
locais e realizar diversas iniciativas de cariz sociocultural.
2ª feira › 9:30h – 12:30h
Aproveite mais uma edição do Sorteio de Natal, e escolha o nosso comércio tradicional para fazer
(Mediante marcação)
as suas compras.
Reuniões de Câmara:
Quinzenalmente › 10:00h
› Sala de Sessões
da Câmara Municipal
B

Votos de Boas Festas

breves

CÂMARA MUNICIPAL SATISFEITA
COM DECISÃO DO TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

ZIL VAI RECEBER UNIDADE
INDUSTRIAL DE PROCESSAMENTO
DE FRUTOS DE CASCA RIJA

Foi com satisfação que a Câmara Municipal
tomou conhecimento da decisão do Tribunal
Constitucional relativamente à implementação
das 35 horas semanais. Os magistrados
consideraram que a interferência do Governo
nestas matérias, viola “de modo frontal
o princípio da autonomia do poder local”
consagrado na Constituição. Recorde-se que
em Grândola, a Câmara Municipal assinou
o Acordo Coletivo de Entidade Empregadora
Pública (ACEEP), em Fevereiro de 2014, com
o STAL, fixando desde essa data, o horário
normal de trabalho em 35 horas semanais.
Para o Presidente da Câmara, António
Figueira Mendes, “esta decisão é uma vitória
clara do Poder Local e dos trabalhadores,
demonstrando que vale sempre a pena Lutar!”

Começam no início de janeiro as obras da
nova unidade industrial da ZIL. A PineFlavour
vai ser dotada de elevada tecnologia e
pretende impor-se como marca de referência
na indústria de processamento de frutos
de casca rija, tendo já estabelecido diversas
parcerias. A PineFlavour terá sensivelmente
624 m2, dispondo de uma área industrial de
transformação de pinhas em pinhões e uma
área social composta por escritórios e um
laboratório para análise do produto, garantindo
a sua qualidade e certificação. Numa fase
inicial a Nova Unidade pretende criar cerca
de 20 postos de trabalho diretos e indiretos.
Contudo, no ano cruzeiro a empresa prevê
que este número suba para 35. A Empresa
pretende atingir a meta de produção de 789
toneladas de pinha/ano.

F

POSTO MÉDICO DE CANAL
CAVEIRA VAI REABRIR
Após uma luta intensa por parte
das autarquias locais e da população,
a Administração da Unidade Local de Saúde
do Litoral Alentejano prometeu que o Posto
Médico de Canal Caveira vai reabrir no início
de 2016. Este equipamento, construído pela
população em 1982, entrou em funcionamento
em 1983. Após ter estado encerrado
nos últimos anos, retoma agora a sua
atividade normal, estando a receber obras
de melhoramento por parte da Câmara
Municipal, Junta de Freguesia de Grândola
e Santa Margarida da Serra e ULSLA.

ficha técnica
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Atividade Municipal

A

CONCELHO DE GRÂNDOLA CONTINUA COM
ELEVADA PROCURA PARA CONSTRUÇÃO
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
EM ESPAÇO RURAL

ANA PAULA RUSSO
E PEDRO MESTRE ESGOTARAM
O CINETEATRO GRANDOLENSE
O Concelho de Grândola continua com uma elevada procura, por parte de investidores, para construção
de Empreendimentos Turísticos em Espaço Rural. Para além de diversas unidades que entraram em
funcionamento durante os últimos anos, estão em análise nos serviços municipais, novas unidades
classificadas como Hotéis Rurais, que a concretizarem-se, contribuirão para o aumento da oferta,
reforçando o nível de excelência que atualmente já existe.

A Sociedade Musical Fraternidade Operária
Grandolense promoveu com o apoio
do Município dois espetáculos musicais de
excelência que encheram a Sala do Cineteatro
Grandolense. “Guitarras EmCanto” reuniu no
palco, no dia 3 de outubro, a Cantora Lírica Ana
Paula Russo acompanhada por Nuno Santos,
Ricardo Nogueira, Rui Nabais e Rui Paiva nas
guitarras. No dia 21 de novembro a sala voltou
a ter lotação esgotada para ver e ouvir o mais
recente trabalho discográfico em concerto
“Campaniça do Despique” de Pedro Mestre.

ERTAR LANÇOU GUIA DOS
RESTAURANTES CERTIFICADOS
MERCADO MUNICIPAL ENCHEU
EXPERIMENTA CONTINUA COM
PARA FESTEJAR O SÃO MARTINHO FORTE ADESÃO DA POPULAÇÃO
À semelhança dos anos anteriores, o Mercado
Municipal foi o local escolhido pelo Município para
realizar, em colaboração com os comerciantes
deste espaço, associações e clubes do Concelho,
a Tradicional Festa de São Martinho. Uma noite
animada com música popular onde não faltaram
as típicas castanhas assadas, fritas e cozidas
e os tradicionais petiscos acompanhados de vinhos
da região e água-pé.

RECEÇÃO AOS NOVOS
ESTUDANTES DA UAB
No passado dia 10 de outubro, o Centro Local
de Aprendizagem da Universidade Aberta (UAb)
em Grândola, em conjunto com a Associação
Académica da Universidade Aberta (AAUAb) e
com o apoio da Câmara Municipal de Grândola,
organizou uma receção aos novos estudantes.
A iniciativa, que contou com a presença de 56
pessoas, teve lugar no Centro Local de
Aprendizagem e destinou-se a todos os atuais
e antigos estudantes da Universidade Aberta.

Durante os meses de outubro e novembro
realizaram-se dois workshops no âmbito da
iniciativa municipal ”Experimenta”. O primeiro foi
dinamizado por Vanda Figueiredo, autora do blog
“pão com chocolate” e teve como tema “Petiscos
e Açordas”. Em novembro a artesã Rosário Fonseca
ensinou a arte de confecionar bombons artesanais.
O entusiasmo e o interesse da população
comprovam o sucesso desta iniciativa que terá
continuidade em 2016.

O Restaurante de Grândola, A Talha do Azeite,
consta no Guia editado pela Entidade Regional
de Turismo do Alentejo e Ribatejo. A publicação
dá a conhecer 84 restaurantes que, espalhados
por toda a região, ostentam o selo da Certificação,
um título que atesta o compromisso de respeitar
e pôr em prática um referencial de qualidade
que abrange tanto o serviço, como os produtos
e a confeção e ainda o acolhimento. Com edição
impressa em português e inglês, a obra está
também disponível na versão eletrónica e Book
– nos idiomas português, inglês, francês e
espanhol, proporcionando assim a possibilidade
de integrar outros restaurantes que queiram
propor-se ao processo de certificação.
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COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO

CERIMÓNIA
DO HASTEAR
DA BANDEIRA
ESPETÁCULO
DE HÉLDER MOUTINHO

No dia 22 de outubro realizou-se a cerimónia do
hastear da Bandeira, nos Paços do Concelho, com
a participação do Corpo dos Bombeiros Mistos e
da Sociedade Columbófila de Grândola e da Banda da Sociedade Musical Fraternidade Operária
Grandolense. Numa breve intervenção, o Presidente da Câmara de Grândola, António Figueira
Mendes, agradeceu a participação da população
e dos representantes das Entidades e Associações presentes nesta cerimónia simbólica das
Comemorações do Dia do Concelho e dirigiu um
especial agradecimento aos Homens da Paz pelo
relevante e importante trabalho que desenvolveram durante os meses de verão na prevenção e
no combate aos incêndios e na proteção da floresta. Recorde-se que neste dia, a seguir ao Has-

tear da Bandeira, a Associação Humanitária dos
Bombeiros realizou uma cerimónia de bênção e
batismo de cinco novas viaturas de socorro e
assistência.

CICLO DE CONVERSAS
"HISTÓRIAS DA RESISTÊNCIA NO FEMININO"
O Dia Municipal para a Igualdade foi assinalado
em Grândola, no passado dia 24 de outubro,
com o Ciclo de Conversas "Histórias da Resistência no Feminino" que juntou cerca de 70
pessoas no Auditório da Biblioteca Municipal
de Grândola. A sessão, promovida pelo Município e pelo Centro Local de Aprendizagem da
Universidade Aberta, procurou valorizar a memória local e promover o debate de temas de
interesse para a região e para o país. A sessão
contou com a presença de Irene Flunser Pimentel, investigadora de História Contemporânea e autora de vários artigos e livros sobre o

Estado Novo, e com os testemunhos de vida de
algumas mulheres do concelho de Grândola que
resistiram e combateram, de diferentes formas, a ditadura salazarista: Maria Joaquina
Chança da Costa, Maria Júlia Mendes de Brito,
Maria Vitorina Pereira Baptista e Maria de Lurdes de Sousa.
A iniciativa, organizada no âmbito dos Ciclos de
Conversas em Grândola, integrou também os
Planos de Ação do Conselho Local de Ação Social de Grândola e da RIVDAL - Rede Integrada
de Resposta à Violência Doméstica do Alentejo
Litoral.

O vencedor do Prémio Amália pelo
álbum "Luz de Lisboa” apresentou
em Grândola “Um Fado
na Mouraria”. O espetáculo trouxe
ao Cine Granadeiro um ambiente
único de um dos bairros mais
tradicionais de Lisboa, a Mouraria,
com a tradição das Casas de Fado
e a espontaneidade do Fado
Tradicional e serviu para assinalar
o Dia do Concelho. No espetáculo,
que se realizou na noite de 21
de outubro, o Fadista fez-se
acompanhar em palco pelos
músicos Marco Oliveira na voz
e viola de fado, Ricardo Parreira
na guitarra portuguesa e Ciro
Bertini na viola baixo. Poeta e
intérprete único, Hélder Moutinho
representa as raízes mais fortes
do Fado Tradicional. De uma voz
poderosa e rara sensibilidade
emocional, Hélder Moutinho
é a prova de que ser Fadista é uma
condição de vida.

ENCONTRO
DE BANDAS CIVIS
O Parque de Feiras e Exposições
recebeu em outubro, no âmbito
do programa das comemorações
do Dia do Concelho, o encontro
anual de Bandas Civis promovido
pela Sociedade Musical
Fraternidade Operária Grândola
(SMFOG) com o apoio do Município.
Um espetáculo musical de grande
qualidade que contou com
a participação das bandas
da SMFOG, da Sociedade
Filarmónica Olhalvense
e da Sociedade Filarmónica
Municipal Redondense.
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FEIRA DE CHOCOLATE

F

MILHARES DE VISITANTES
NA FEIRA DE CHOCOLATE
A Vila Morena transformou-se em Capital de Chocolate com milhares de pessoas a visitarem a 9ª
edição da Feira de Chocolate que decorreu entre
5 e 8 de novembro no Parque de Feiras e Exposições. Nestes quatro doces dias os apreciadores
de chocolate deliciaram-se com os mais variados
produtos apresentados nas dezenas de expositores, no espaço do Show Cook e na zona das tasquinhas que ofereceu diversas propostas da cozinha tradicional alentejana e de pratos confecionados com produtos das “Semanas Gastronómicas”:
Cogumelos, Frutos Secos, Batata-Doce e Chocolate.
O espaço do Show Cook com a demonstração de

trabalhos ao vivo e degustações voltou a merecer
a atenção e a preferência dos visitantes, com apresentações a cargo dos conceituados Chefs Manuel
Alexandre e Tony Salgado do Grupo Pestana, Paula Domingues da Escola de Hotelaria e Turismo
do Oeste e a Chocolatier Céu Carvalho, que lançou
uma nova gama de chocolates sem glúten. Pelo
segundo ano, as Juntas de Freguesia marcaram presença e promoveram os produtos típicos do Concelho. Destaque também para uma presença habitual no certame, o Mestre Chocolatier Paulo Santos, que para além de esculpir peças em chocolate apresentou este ano uma exposição de fo-

tografias em chocolate numa retrospectiva das
oito edições do certame.
Grande atração desta edição foi “A Casinha de Chocolate” um lugar cheio de cor e brilho e deliciosas
guloseimas - Um espaço de brincadeira, animação
e divertimento destinado às crianças com um programa recheado de atividades diárias. Animação de
Rua, Estátuas, Piñatas e Gigantones de Chocolate,
animação musical com Josef Jordão, espetáculo de
David Antunes & The Midnight Band e o convidado
especial Herman José, concerto com Mónica Sintra e a atuação de grupos de canto e dança do Concelho completaram mais uma edição do certame.
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desenvolvimento turístico

TERRA DO SEMPRE
CASAS DE CAMPO

Ele é Arquitecto. O Pedro. Desde sempre a viajar de
lápis e caderno. Não há um dia que passe sem rabiscar. Tudo serve para fazer desenhos. E mais um
puzzle e mais um boneco que ganha vida no papel.
Ela é Jornalista. A Bárbara. Durante 15 anos na
SIC. Desde miúda a escrevinhar histórias. Sempre
de caneta atrás para tirar notas. Acredita que as fadas existem e que tudo é possível acontecer. Tendo
sempre tempo para mais uma conversa, e as palavras nunca se acabam. Nasceram em Lisboa, sem
família no campo mas com o Alentejo no coração.
Queriam fazer algo diferente. Construir. Assentar
raízes numa comunidade fora das grandes cidades.
Viver perto da praia, debaixo de um céu estrelado,
onde o tempo pudesse parar. Com três crianças
queriam ter vida. Dar-lhes vida. Mostrar-lhes que a
vida pode ser diferente. Foi assim que a aventura começou. Dia 1 de Abril de 2011 compraram o monte,
depois de um ano, com os miúdos atrás, à procura
do local certo. Em 2015 mudaram-se e mudaram
de vida. Os filhos, a Alice tem quase três anos, o Bernardo tem 9, a Maria do Mar tem outros tantos. A
família preparou-se para uma bela vida no campo.
Sob o lema “Where life and Stories fall in Love”, a
Terra do Sempre é muito mais do que um turismo.
É o projeto de vida. Próximo dos Mosqueirões, no
Monte Favorim, a 5 minutos da Vila de Grândola, o
novo turismo rural “Terra do Sempre” é um livro cheio

de histórias mágicas, onde cada quarto representa
um capítulo. Alice, Peter Pan, E foram felizes para
Sempre, Romeu e Julieta, Mil e uma Noites, Tom
Sawyer e Robin Hood são as histórias que inspiraram os sete quartos do Turismo Rural, na modalidade de Casas de Campo, ilustrados por Alexandra
Prieto e divididos em três áreas distintas.
Pensados para escapadinhas a dois ou em família,
os quartos têm frente em vidro, com campo a perder de vista, são arejados e cheios de luz e estão
todos preparados para verão e inverno. Seja na casa principal, no casão agrícola ou nas cabanas de
madeira sob estacas, todos oferecem uma enorme
privacidade, ideal para descontrair longe da cidade.
Muito mais do que um turismo rural, a “Terra do
Sempre” foi desenhada para ser auto-sustentável e

amiga do ambiente. A água é aquecida pelo sol, os
produtos e a agricultura são biológicos e as atividades são pensadas para tirar partido da terra e
sempre ao ar livre. Birdwatching, pic-nics na serra,
passeios a cavalo na areia ou pequenos-almoços
com o pastor e o seu rebanho são algumas das propostas pensadas para proporcionar experiências
únicas aos hóspedes de todas as idades. Tudo num
ambiente informal, onde a boa gastronomia alentejana também está presente.
Terra do Sempre – Casas de Campo
https://www.facebook.com/Terra-do-Sempre
http://www.terradosempre.pt
Monte Vale Favorim - reservas@terradosempre.pt
+351 934 114 619
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DR. EVARISTO DE SOUSA GAGO
UMA VIDA AO SERVIÇO DA COMUNIDADE

DR. EVARISTO DE SOUSA GAGO – 1975

Passados quarenta anos sobre a morte do Dr.
Evaristo de Sousa Gago verifica-se que este continua a ser recordado com admiração e estima
pelos grandolenses que o conheceram. Filho de
David dos Santos Gago e de Maria de Sousa Sancho Gago, nasceu em São Brás de Alportel em 26
de junho de 1908. Concluiu o curso complementar de ciências em 1928, no liceu João de Deus,
em Faro, tendo realizado os preparatórios médicos em Coimbra, cuja licenciatura concluiu, em
Lisboa, no ano de 1935. Fixou residência em Grândola, na segunda metade da década de trinta, e
contraiu matrimónio com Maria Cândida Pereira
de Matos, natural desta vila, em 1939, exercendo
aqui a sua atividade profissional até ao seu falecimento, ocorrido em 17 outubro de 1975. Não cobrava consulta a quem tinha dificuldades financeiras, oferecia medicamentos e realizava tratamentos de forma gratuita.
Foi amplamente reconhecido pela população grandolense e o seu mérito profissional e espírito humanista difundiram-se pelo Alentejo e Algarve. A
sua competência foi reconhecida pelos seus pares, não só pelas razões aduzidas mas também
por efetuar diagnósticos precisos. Foi ainda um
ativista contra a ditadura do Estado Novo tendo
participado nas candidaturas de Norton de Matos
(1949) e de Humberto Delgado (1958) à presidência da República. O povo mostrou-lhe a sua gratidão através de uma homenagem que organizou
para comemorar os seus cinquenta anos e do enorme pesar pela sua morte, atestado pela participação de milhares de pessoas no seu funeral. Em
1981 foi-lhe erguida uma estátua, paga por subscrição pública e, em 1994, o Município de Grândola instituiu o Prémio Evaristo de Sousa Gago que é
atribuído anualmente ao melhor aluno do 2º e 3º
ciclos dos ensinos básico e secundário.

ENFERMEIRAS ADELAIDE E MARIA JOSÉ NO CONSULTÓRIO
JUNTO À IGREJA MATRIZ

Maria José da Silva Vital, que foi sua enfermeira
entre 1957 e 1975, recorda o consultório e a sua
rotina. Começou a trabalhar com o Dr. Evaristo na
rua Humberto Delgado e foi com ele que aprendeu a tratar os doentes: dar injeções, fazer pensos, ligaduras e outros tratamentos, tal como já
tinha acontecido com as colegas Camila e Adelaide. Entravam por volta das 9h30 e trabalhavam
até às 3 ou 4 da manhã. Dada a hora tardia, no
percurso até às suas residências eram acompanhadas pelos guardas-noturnos. O consultório
encerrava ao fim de semana e às quartas-feiras,
habitualmente, o doutor deslocava-se com doentes a Lisboa, no seu próprio carro, para estes
efetuarem tratamentos e exames complementares de diagnóstico. Além das consultas no seu
consultório prestava serviço no Hospital da Santa
Casa da Misericórdia. Em cada mês, alternadamente, ajudava os bombeiros e a Música Velha
através da doação de um dia dos seus honorários, que eram recebidos ao longo do dia por um
dos elementos fardados de cada uma das instituições. No último consultório localizado junto à
Igreja Matriz existia, para além da sala de atendimento aos doentes, a sala de tratamentos com
duas marquesas, a sala onde se encontravam os
aparelhos de radioscopia, onda curta, ultrassons,
ultravioletas, infravermelhos, eletrochoques e de
análises e duas salas de espera que se encontravam sempre repletas de pacientes.
O Dr. Evaristo, além das consultas e tratamentos,
efetuava frequentemente operações à garganta e
outras pequenas cirurgias. Muitos dos seus doentes eram oriundos de vários pontos do país.
Chegavam de madrugada e faziam fila à porta do
consultório. Os que necessitavam de tratamentos
mais prolongados ficavam hospedados na vila, em
pensões e residências particulares. De acordo com

Maria José Vital, muitos apareciam às vezes de urgência. Tantos que batiam lá à janela. Às vezes estava
eu ainda lá a trabalhar com os aparelhos e ia ter com o
senhor doutor e ele dizia: – Mande lá entrar essa pessoa. Atendia sempre e as crianças estavam sempre em
primeiro lugar.
Foi muito bom médico, tratou muita gente, salvou
muitas vidas, muitas, muitas. Custava-lhe muito quando não o podia fazer e quando não percebia o que eles
tinham pegava neles e ia a caminho de Lisboa.
Ata da reunião ordinária da Comissão Democrática Administrativa do Município de Grândola, realizada no dia 24 de outubro de 1975.
Voto de pesar pela morte do Dr. Evaristo de Sousa
Gago
A Comissão Democrática Administrativa cancelou a passada reunião pública, isto é, de dezassete do corrente mês, por ter falecido nesse mesmo dia o Dr. Evaristo de Sousa Gago.
• Considerando que o falecido exerceu durante
quatro dezenas de anos a sua actividade de
médico nesta vila de Grândola, e que por toda
a sua competência profissional ao serviço das
classes desprotegidas, sem o menor intuito de
retribuição material;
• Considerando que o povo de Grândola lhe
ficou devedor duma inesquecível e benemérita acção em prol dos desfavorecidos;
- Considerando que o falecido prodigalizou
energias e comprometeu a sua vida física em
benefício do semelhante;
• Considerando que esta Comissão Democrática Administrativa representa os povos do Concelho de Grândola,
• Deliberamos, por unanimidade, exercer este
voto de apreço e pesar às qualidades humanas e de médico que foi Evaristo de Sousa Gago.

ORÇAMENTO
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Destaque Temático

RIGOROSA GESTÃO FINANCEIRA
PERMITIU APROVAR ORÇAMENTO
AMBICIOSO PARA 2016
DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO
O Executivo Municipal implementou nos dois primeiros
anos de mandato uma rigorosa gestão financeira, focada
em controlar as despesas públicas e reduzir a dívida quer
de curto prazo (fornecedores), quer de médio e longo prazo,
voltando a ter condições de governabilidade, capaz de dar
resposta às verdadeiras necessidades do Concelho.
O orçamento aprovado para 2016, apresenta-se numa
perspectiva realista e que cumpre o princípio do equilíbrio
orçamental, através da existência de recursos para fazer
face a todas as despesas, enquanto, tal como determina
a lei, as receitas correntes brutas são superiores
às despesas correntes, acrescidas das amortizações médias
de empréstimos de médio e longo prazo.

DISTRIBUIÇÃO RECEITAS - 2016
As Receitas Municipais, para o ano de 2016, ascendem
a 19.398.340,00€ e apresentam, em relação ao ano
anterior, um ligeiro aumento de cerca de 170 mil euros,
traduzindo-se esta pequena variação, num sinal de que
o forte ajustamento orçamental efectuado nos dois últimos
anos atingiu o ponto de equilíbrio.

6%

Receitas Capital
Receitas Correntes

94%

ORÇAMENTO DESPESA / GOP'S - 2016
2,9M€
(16%)

4,2M€
(20%)

12,2M€
(64%)
PPI

PAM

Despesa S. Plano

A previsão da Despesa para 2016, totaliza 19.398.340,00€
e resulta, em parte, da inscrição das obrigações que
transitam para esta gerência, sob a forma de contratos
de empreitadas e serviços diversos, a que acrescem,
naturalmente, as despesas com pessoal e a satisfação
do serviço da dívida (empréstimos bancários). Depois,
foram quantificadas as opções políticas, consideradas
relevantes, que foram inscritas nas Grandes Opções
do Plano para 2016.

ORÇAMENTO
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Destaque Temático

D

GRANDES OPÇÕES PARA 2016
• Tirar partido das potencialidades do território contribuindo para o aumento da atratividade do mesmo, onde se incluem grandes eventos
que já se afirmaram e outros que se iniciaram
em 2015 e que terão continuidade em 2016, o
apoio a ações e projetos diferenciadores, bem
como o acentuar da promoção do território;
• Apoiar e incentivar medidas de criação de
emprego duradouro e sustentável, continuando o trabalho de captação de empresas para se
instalarem na ZIL, para além do apoio ao investimento na Floresta, na Agricultura, na Hotelaria, no Turismo e nos Serviços, incentivando também o empreendedorismo jovem;
• Promover e valorizar a educação e a solidariedade social, continuando a encarar estas duas
áreas como prioritárias, através do reforço da
atuação, onde se inclui a requalificação da EB1
de Grândola, já com financiamento garantido
para um investimento total de 3 milhões de euros;
• Promover e valorizar o Desporto, a Cultura e
a Juventude, continuando a implementar uma
forte dinâmica nestas 3 áreas, através da realização de atividades e ações de sucesso e da recuperação de diversos equipamentos culturais
e desportivos, onde se destaca a requalificação
da Igreja de São Pedro e a sua adaptação a Museu, já com financiamento garantido para um
investimento superior a 500 mil euros;
• Prestar aos cidadãos serviços públicos de qualidade, continuando a reforçar a área operacional e a melhorar os serviços prestados de lim-

peza urbana, recolha de resíduos, manutenção
das áreas verdes e melhoramento do espaço público, onde se incluem o melhoramento do Jardim Dr. Júlio do Rosário Costa, a 1ª fase dos melhoramentos do Jardim 1º de Maio e do Cemitério de
Grândola, a execução de infraestruturas no Loteamento L2 e L3 do Carvalhal, no Brejinho de Água e
no Lousal, a remodelação e ampliação da rede de
águas de Grândola e de Melides, a conclusão do
abastecimento de água ao Brejinho de Água, o início da Construção do Canil/Gatil, e a conservação,
reparação e repavimentação de diversas estradas,
caminhos e arruamentos.
• Modernização dos Serviços e Valorização dos
trabalhadores, através da aposta na melhoria

das condições de trabalho, na redução de vínculos precários e no reforço de equipas;
• Promover o ordenamento e o planeamento
do território através da conclusão da revisão do
PDM e da implementação do Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano de Grândola e das
Áreas de Reabilitação Urbana de Grândola e Melides;
• Fortalecer as relações de proximidade e cooperação com a População, Movimento Associativo e Juntas de Freguesia, consolidação e reforço de projetos de cooperação nacional e internacional, Defesa de forma firme e determinada dos Serviços Públicos.

Esta rigorosa gestão ganha ainda mais importância, tendo em conta a entrada em vigor do novo Quadro Comunitário, Portugal 2020,
e a urgente necessidade de garantir capacidade de investimento.
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Atividade Municipal
CORTA MATO ESCOLAR
REGISTOU A MAIOR
PARTICIPAÇÃO DE SEMPRE

RAFAEL DELAUNAY CONSEGUIU
A SEGUNDA MELHOR MARCA PORTUGUESA
NO IRONMAN DO HAWAI
Com um total de 9h50m40s, o tri-atleta formado na Escola de Duatlo e Triatlo do Clube Amiciclo de
Grândola conseguiu a 227 posição, sendo o 2º melhor português na prova, em que participaram 1700
atletas de todo mundo. “Hoje foi um Grande Dia para mim... Por fazer o emblemático e fantástico IRONMAN
do Hawai. Sou uma pessoa muito concretizada por isso...” escreveu, na altura, na sua página do facebook,
adiantando ainda que “em termos de resultado desportivo fico com a sensação que consigo melhor. Por dois
motivos: na bicicleta tive um furo que me atrasou alguma coisa no km 150 (em que tive de trocar de câmara
de ar) e na corrida a pé fui um desastre porque as pernas e o corpo não quiseram carburar, devido às altas
temperaturas que estavam”.

O bom tempo e o incentivo à prática
desportiva foram os fatores determinantes
para que o Corta Mato escolar tivesse
registado o maior número de sempre
de participantes. A 32ª edição contou com
a adesão de 845 alunos com idades
compreendidas entre os 5 e os 18 anos
de idade, estudantes do Ensino Básico
e Secundário, Ensino Profissional, Unidade
Especializada para a Multideficiência
do Agrupamento de Escolas
e Cercigrândola. A prova organizada pelo
Município de Grândola e Escolas
do Concelho decorreu dia 18 de novembro
na Escola Básica EB1 D. Jorge de Lencastre.

PRAIAS DO CONCELHO
RECEBERAM COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL DE PESCA
DESPORTIVA

1º ULTRATRAIL SUPEROU AS EXPECTATIVAS
O Ultra Trail Serra de Grândola decorreu no passado dia 8 de novembro, na “Vila Morena”. Evento
pioneiro no Concelho, o Ultra Trail Serra de Grândola contou com três percursos: Ultra Trail com 28
atletas participantes numa distância de 50 Km,
Trail Longo com 124 atletas numa distância de 25
Km e a Caminhada Ecológica que contou com 93
participantes numa distância de 15 Km. O padrinho da prova, o atleta Nuno Patrício do Clube da
Natureza de Alvito foi o grande vencedor ao percorrer os 50km do Ultra Trail em 4:52:55. O 2º lugar coube ao atleta Nuno Torres da equipa Proaventuras com o tempo de 4:58:24. A completar o
pódio da geral masculino o atleta Carlos Pacheco
do clube M.M.C.P. tendo completado a prova em
5:10:01. No setor feminino, a atleta Isabel Moleiro
do clube S.S. C.G.D. demorou 6:01:36, tendo-se

MELIDES RECEBEU
O 1º RAID EQUESTRE
Destinada a promover a modalidade, realizou-se
no dia 24 de outubro, em Melides, uma prova
de Resistência Equestre, organizada pelo Grupo
do Almargem, com o apoio da Câmara Municipal
de Grândola e da Associação Portuguesa
do Cavalo Árabe.

consagrado a grande vencedora. Na 2ª posição, a
atleta Cidália Martins do clube VendasNovasTrail
completou os 50km em 7:39:59. A distância dos
50km teve apenas 2 atletas femininas participantes. No trail longo, o atleta José Lair do G.D.R. São
Francisco da Serra demorou 2:22:53 a percorrer
os 25km, alcançando assim a 1ª posição da geral
masculino.
Em 2º e 3º lugar respetivamente ficaram os atletas Grandolenses Custódio António e Mário Cassaca. No setor feminino a atleta Susana J. Soares fez
os 25km em 3:10:58 e subiu à 1ª posição do pódio.
Em 2º e 3º lugar respetivamente, ficaram as atletas Sara Velho e Ana Martins. A organização do
evento esteve a cargo do Município de Grândola e
do Clube Amiciclo. A data do evento, em 2016, será
anunciada brevemente.

“Galé Surfcasting Masters 2015” decorreu
nos dias 10 e 11 de outubro nas praias da
Galé, Aberta Nova e Pinheirinho, reunindo
mais de 60 duplas participantes
de Portugal, Espanha, Inglaterra, País
de Gales, Bélgica, Holanda, Tunísia
e Brasil. Grândola voltou mais uma vez
a ser eleita para uma competição
internacional de pesca desportiva.
De acordo com a organização as praias
da costa atlântica do Concelho reúnem
condições de excelência para a prática
desta modalidade. O torneio Internacional
decorreu num modelo inédito em Portugal,
ao realizar-se em duas mangas com
equipas de dois elementos, sendo
a primeira manga noturna e a segunda
diurna. “Galé Surfcasting Masters 2015”
foi organizado pelo Clube Amadores
de Pesca de Grândola “A Barbatana” com
o apoio do Município de Grândola.

#.11

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Empreendedorismo

C

GRANDFRUITS

PROJETO AGRÍCOLA INOVADOR IMPLEMENTA-SE NO CONCELHO DE GRÂNDOLA
No Pinheiro do Cravo, a poucos quilómetros de Melides, está a desenvolver-se um projeto agrícola inovador que demonstra
uma vez mais a importância da agricultura para o desenvolvimento concelhio e as características excepcionais do território
para a produção e a exploração agrícola.

Willem de Bruijn, um holandês há muito radicado em Portugal e grandolense de coração e adopção, juntou-se a dois compatriotas com larga
experiência na área agrícola e iniciaram uma produção de espargos brancos para exportação, tirando partido das condições climatéricas em Portugal, bem como das características muito favoráveis dos solos na nossa região.
Nos 26 hectares da parcela explorada será possível obter ao fim de 4 anos cerca de 260.000 quilos de espargos, cuja produção será na sua grande maioria exportada para a Holanda e outros
países do norte da Europa, onde o espargo é considerado o “ouro branco” e é altamente apreciado.
Depois da fase de plantação aproxima-se o período de colheita que decorrerá entre o final de
fevereiro e meados de abril. Na fase de plena produção serão necessárias cerca de 31.200 horas
de mão obra em cada ano para as tarefas de colheita e seleção dos espargos, criando oportunidades de emprego sazonal para um número muito significativo de pessoas.
Para além da importância do projeto para a economia local a exportação dos espargos para o
norte da Europa tem ainda efeitos muito positivos na economia portuguesa, demonstrando que
a qualidade dos produtos aqui produzidos e as
condições climatéricas do nosso país podem constituir fatores importantes de diferenciação e de
valorização de produtos, mesmo em culturas pouco tradicionais no nosso país.
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Atividade Municipal
COLÓQUIO
“MAUS TRATOS NOS IDOSOS”

USG FESTEJOU 8.º ANIVERSÁRIO
Quase 300 alunos assinalaram no passado dia 29
de outubro o 8º Aniversário da Universidade Sénior de Grândola – USG. Antes de cantarem os
parabéns e partirem o tradicional bolo de aniversário nas instalações da Universidade, os alunos
reuniram-se no Cine Granadeiro onde decorreu a
cerimónia de assinatura dos acordos de compromisso com os professores voluntários e a “receção
ao caloiro”. No ano letivo 2015/16 a USG tem 32
novos alunos e das 22 disciplinas lecionadas quatro são novidade: Atualidades, Aula de Acordeão,
Cidadania, Direitos e Deveres e Viver em Segurança. No conjunto de todas as disciplinas há 48 tur-

mas durante a semana, com aulas que decorrem
de segunda a sexta das 09h00 às 17h, abrangendo
áreas de interesse como Artes Decorativas; Informática; Gerontomotricidade; Hidroginástica; Yoga;
Desporto Sénior; História e Património Locais;
Literatura Portuguesa, Inglês; Alfabetização, Expressão Teatral; Zumba Gold; Aulas de Viola; Ensaio da
Tuna ou Boccia Sénior. As atividades na Universidade Sénior são desenvolvidas por quinze colaboradores, entre professores voluntários e técnicos
do Município. Promover o envelhecimento saudável e a qualidade de vida dos mais idosos é o objetivo principal da Universidade Sénior de Grândola.

CPCJ CONTINUA A ORGANIZAR
WORKSHOPS PARA AJUDAR FAMÍLIAS
A propósito do início do ano letivo 2015-16 a CPCJ
de Grândola realizou, no passado dia 10 de outubro, na Biblioteca Municipal, um workshop intitulado " A Família tem sempre trabalhos em casa",
conduzido pela Dr.ª Cristina Fonseca, presidente
da "Associação Quero-te Muito", autora do projeto
Famílias Felizes, com formação e experiência na
área da Educação Parental. Dirigido às famílias, a
iniciativa teve como objetivo a reflexão e treino de
estratégias para desenvolver competências escolares, visando o aumento do rendimento escolar e
do grau de satisfação para com a vida familiar.

IDOSOS ESTIVERAM
À CONVERSA COM A GNR
A GNR deslocou-se durante o mês de outubro
a onze localidades do Concelho para a realização
de sessões de esclarecimento dirigidas
à população idosa. As sessões organizadas pelo
Município de Grândola e pela GNR decorreram
de 12 a 21 de outubro, no âmbito do projeto Viver
Solidário.

JARDIM 1º DE MAIO RECEBEU
COMEMORAÇÕES DO DIA
INTERNACIONAL DO IDOSO
O maior espaço verde da Vila Morena foi o local
escolhido para a Festa dirigida à população sénior
do Concelho para comemorar o Dia Internacional
do Idoso.
Num dia magnifico de sol o Município assegurou
o transporte aos idosos das localidades das
quatro freguesias para o jardim 1.º de maio para
participarem na matiné dançante com João
do Carmo. A iniciativa de promoção
do envelhecimento ativo contou com
a participação de cerca de 300 idosos.

O Dia Mundial para a Terceira Idade que se
comemora a 28 de outubro foi assinalado
em Grândola através da realização
do Colóquio "Maus-tratos nos Idosos
– Como prevenir e proteger”. A iniciativa
decorreu no Auditório Municipal
Cine-Granadeiro e contou com uma
comunicação sobre a definição
de maus-tratos da Terapeuta Ocupacional
do Centro Distrital de Setúbal, Aura Duarte
e a realização de uma mesa redonda sob
tema ”Como prevenir e proteger?
Respostas no concelho de Grândola”
com participação de representantes
do Destacamento Territorial de Grândola
da GNR, da Unidade de Cuidados
na Comunidade Serra e Mar e do Grupo
de Trabalho para as questões da Pessoa
Idosa, Dependente ou Deficiente criado
no âmbito da Rede Social de Grândola.
A sessão de abertura dos trabalhos esteve
a cargo da Vereadora do Desenvolvimento
Social da Câmara de Grândola, Carina
Batista.

MAGUSTO SÉNIOR
A Freguesia de Azinheira dos Barros foi o local
escolhido este ano para a realização do magusto
sénior. Destinado aos participantes do programa
Viver Solidário e alunos da Universidade Sénior
de Grândola, no Magusto Sénior que decorreu
no Pavilhão Polivalente daquela localidade e, que
encheu por completo, houve Lanche
de S. Martinho e Baile com Rosa Maria e António
Gonçalves.

#.13

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Atividade Municipal

A

APOSTA NOS MEIOS DE COMBATE
A INCÊNDIOS PERMITIU
DIMINUIR A MÉDIA DE ÁREA ARDIDA POR
OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO NO CONCELHO
CIMAL ESTÁ
A DESENVOLVER PLANO
DE AÇÃO PARA
MOBILIDADE URBANA
SUSTENTÁVEL

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF)
apresentou no passado dia 10 de novembro o balanço da época de incêndios 2015. Segundo os números apresentados pela CMDF registaram-se
cerca de 90 ocorrências de incêndios florestais,
mais 60 do que em 2014, sendo a área ardida do
ano 2015 de 83 ha, mais 58 ha que em 2014. Como
balanço final e atendendo às condições climatéricas deste ano, mais de 8 meses sem chover conseguiu-se melhorar a média da área ardida por
ocorrência de incendio, uma média de 0,92ha em

2015, face aos 1,06ha do ano 2014, o que revela
bem o empenhamento dos Bombeiros e Sapadores florestais do Município. As ações de prevenção
e sensibilização foram também determinantes para
este balanço final. Recorde-se O DECIF, dispositivo
especial de combate a incêndios florestais, este ano
começou 15 dias mais cedo, ou seja, começou a 15 de
maio, estando assim operacional mais de 100 dias
no nosso Concelho. Também a torre de vigia da caveira funcionou mais um mês que o ano 2014, estando em funcionamento de 1 de julho a 15 de outubro.

A CIMAL - Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Litoral encontra-se
a desenvolver o Plano de Ação para
a Mobilidade Urbana Sustentável
que abrange os municípios de
Alcácer do Sal, Grândola, Santiago
do Cacém, Sines e Odemira. Este
plano tem como principal objetivo
analisar as necessidades atuais e
futuras de mobilidade da população
e propor medidas que visem
melhorar o sistema de mobilidade
e transportes destes municípios.
No âmbito da elaboração do plano
é fundamental conhecer os hábitos
de deslocação diários da população
residente ou da que exerce a sua
atividade ou realizam viagens na
área de intervenção do plano. Para
tal, foram realizados durante o mês
de novembro, inquéritos à população
dos cinco Concelhos.

BOMBEIROS
GRANDOLENSES
RECEBERAM NOVAS
VIATURAS
A Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos
de Grândola escolheu o Dia do Concelho para a
Cerimónia da bênção e batismo de 6 novas viaturas de socorro e assistência. Um veículo de comando (VCOT – veiculo de comando tático) oferecido por Ramiro Gonçalves – Combustíveis, Lda, um
veiculo de assistência e abastecimento (VALE – Veiculo de apoio logístico especial) apoiado pela herdeira de D. Maria Musete Silva Vieira, um veículo Florestal (VFCI - Veiculo Florestal de combate a incêndios) adquirido através de apoios comunitários

e por subscrição pública, uma mota de água
(MRSA – mota de reconhecimento e salvamento
aquático) oferecida por José Alfredo de Sousa Santos, e uma ambulância de Socorro adquirida pela

corporação. Já está também operacional uma carrinha de resgate – ambulância 4x4 (VOPE – Veiculo para operações especificas), transformada por
elementos da corporação.
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FREGUESIAS

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS
DE FREGUESIA DO CONCELHO.

AZINHEIRA DOS BARROS
BOAS FESTAS E ESPERANÇA PARA 2016
A época festiva é sempre um bom momento para celebrar a solidariedade, a fraternidade e as
relações de vizinhança como elementos para ajudar as comunidades em tempos de crise. 2015 foi um
ano difícil, tal como haviam sido os anos anteriores, mas nas aldeias vão-se criando formas alternativas
de contrariar a dureza da crise. Aqui acreditamos na esperança, e que nunca haverá crise que fará
vergar a comunidade. Mas a época festiva também é tempo de balanço e de preparação de mais um
ano. E, apesar da crise, foi um ano de continuação da mudança. Em Azinheira dos Barros foi concluída
a ETAR, foi iniciada a obra do parque infantil, foi concluída escadaria e miradouro do Poço da Bomba,
foram requalificados os balneários do campo da bola e o exterior da Casa Mortuária, foram pavimentadas
as ruas do Cemitério, foram concluídos os pluviais até ao Poço Novo, foi requalificado o interior da
sede da Junta de Freguesia e foi ainda concluída a reparação da ponte ferroviária no caminho do Viso.
No Lousal foi concluído o exterior do Centro Infantil, foram construídas calçadas na Direção e no
Barranquinho, foram iniciados os pluviais e o exterior do Salão, foi requalificada a EB1, foi concluído
o realojamento dos antigos mineiros e suas famílias, foi concluída a escadaria de acesso à Casa
Mortuária, foi colocada nova sinalização informativa e toponímia em toda a aldeia, foi concluída
a reabilitação ambiental da área mineira, incluindo o antigo cais de embarque ferroviário ou ainda
a conclusão da obra de reabilitação de São Jorge. E é disto que se trata quando falamos de época
festiva: celebrar as conquistas de um fim de ano de crise, com a esperança que se consiga mais
e melhor nos novos tempos de 2016. Boas Festas e Feliz Ano Novo!

CARVALHAL
LIMPEZA URBANA
A limpeza urbana é nos dias de hoje um dos serviços mais importantes e fundamentais. A Freguesia
do Carvalhal executa-o diariamente nas ruas da nossa Freguesia, conseguindo assim, um Carvalhal
mais limpo e um exemplo de limpeza de espaços públicos. Também, se procede regularmente à limpeza
das areias, que se acumulam nas bermas das estradas da Freguesia, com o objetivo de evitar possíveis
acidentes. A Freguesia do Carvalhal está a proceder à manutenção e remodelação no Jardim da Av. 18
de Dezembro, para que fique com uma melhor apresentação.
A Junta de Freguesia de Carvalhal deseja a todos um Feliz Natal e um Bom Ano de 2016.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
Dia 28 de Outubro comemorou-se o Dia Internacional do Idoso. Como forma de estreitar as relações entre
gerações e possibilitando uma troca de saberes, de afectos e experiências, a Junta de Freguesia de
Grândola e Santa Margarida da Serra, através da Ludoteca promoveu junto da Santa Casa da Misericórdia
uma ação intergeracional. Uma ação bastante importante para os nossos idosos da Santa Casa da
Misericórdia de Grândola e para as nossas crianças. Obrigada à Santa Casa por nos ter recebido tão bem!
Com o aproximar da quadra natalícia aproveitamos a oportunidade para endereçar a todos uma mensagem
de solidariedade, paz, amor, união e sobretudo de esperança. Hoje, mais do que nunca, conhecer as
realidades sociais é saber agir, é saber actuar para mudar a vida das pessoas. Sabemos que só com a união
de todos poderemos construir um mundo mais justo e solidário. É nesse contexto que a Junta de Freguesia
tem estado sempre ao lado da sua população, ouvindo-a e sentindo-a todos os dias para que os desejos que
agora se repetem sejam uma realidade durante todo o ano. Contamos consigo, sabe que pode contar
connosco. Feliz Natal e um Excelente Ano de 2016.

MELIDES
FEIRA DE MELIDES
A Feira Anual de Melides, que decorreu de 19 a 22 de novembro, recebeu uma grande afluência de
visitantes. O certame que mantém as características iniciais continua a constituir um excelente local de
encontro e convívio de amigos. As alcomonias, os rebuçados de pinhão e os frutos secos foram mais uma
vez os produtos regionais mais procurados. Os espetáculos musicais voltaram, novamente, a merecer
a preferência dos visitantes. No sábado a tarde foi preenchida com o Tradicional Festival de Folclore,
a que se seguiu a atuação do cantor e animador Alexandre Pintassilgo acompanhado pelo seu Bando,
proporcionando um bom momento antes da atuação da cantora nacional Flor, que com as suas
bailarinas, realizou um magnífico espetáculo, muito alegre e dinâmico com o público a ter também
grande participação no mesmo. No Domingo, estiveram em destaque o Grupo de Musica Popular Falta
Um e o Animador musical, Josef Jordão. A Feira contou, mais uma vez, com o empenho
dos trabalhadores da Junta de Freguesia e do Município de Grândola, a quem o executivo da Junta
de Freguesia agradece, como também aos feirantes e público em geral e entidades do concelho que
se fizeram representar. Algumas das coletividades e associações da freguesia também estiveram
presentes, contribuindo também para o sucesso da Feira de Melides. A Junta de Freguesia de Melides
deseja a todos um Santo e Feliz Natal e um Ano Novo cheio de Prosperidade.

#.15

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Obras Municipais

O

MELIDES – 1ª FASE DA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAIA DE MELIDES | LOUSAL – CONCLUSÃO EMPREITADA – BAIRRO
DE SÃO JORGE | GRÂNDOLA – REDE DE TELECOMUNICAÇÕES – RUA D. NUNO ÁLVARES PEREIRA

LOUSAL – REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO SALÃO | GRÂNDOLA – REQUALIFICAÇÃO WC JARDIM 1º DE MAIO
GRÂNDOLA – REQUALIFICAÇÃO DOS VIVEIROS MUNICIPAIS

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
CONTINUAM A RECEBER MELHORAMENTOS

MUNICÍPIO CONTINUA
A REFORÇAR FROTA
DO SETOR OPERACIONAL
No seguimento da estratégia que tem vindo
a ser implementada, o Município de Grândola
adquiriu recentemente um novo trator com
95cv e uma cisterna com capacidade para
8000 litros. Estas aquisições permitirão uma
melhor resposta às inúmeras tarefas a realizar,
nomeadamente, limpeza de praias, limpeza
de fossas, aplicações de herbicidas, limpeza
de bermas, entre outras.

Complexo Desportivo Municipal José Afonso - Cobertura do Pavilhão Desportivo beneficia de obras
de reabilitação no valor superior a 27 mil euros. O Equipamento Municipal que anualmente recebe
cerca de 75 mil utentes foi intervencionado com o objetivo de garantir mais e melhores condições
para a prática desportiva. Os trabalhos que decorreram em duas fases incidiram fundamentalmente
na cobertura do pavilhão gimnodesportivo que, desde a sua construção, em 1998, não tinha sido alvo
de qualquer intervenção. As obras incluíram, numa primeira fase, a renovação dos algerozes e a
pintura das paredes interiores do Pavilhão, e numa segunda fase, recentemente concluída, a remoção
das telas existentes nas platibandas e limpeza geral e impermeabilização das platibandas com tela
de xisto. Recorde-se que o Pavilhão Municipal possibilita a prática de cerca de 20 modalidades
desportivas, recebendo diariamente, grupos de alunos da Universidade Sénior de Grândola,
as turmas dos estabelecimentos de ensino do Concelho em aulas de Educação Física, os treinos
e competição do Desporto Escolar, bem como, aulas de grupo, treinos e competição oficial
das equipas e atletas dos Clubes e Associações Desportivas.

