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DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

mensagem do Presidente

“

Manifesto o reconhecimento público a todos os bombeiros e respetivos
comandos, CDOS e demais elementos da protecção civil, GNR, técnicos
e trabalhadores da Câmara, Associação de Agricultores e demais
entidades e pessoas a título individual, que colaboraram no combate
ao incêndio que atingiu, mais uma vez, o nosso Concelho.

”

GRANDES INVESTIMENTOS VÃO REFORÇAR
A ECONOMIA LOCAL E CRIAR CENTENAS
DE POSTOS DE TRABALHO

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

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

B

Caras/os Grandolenses,
Para além dos investimentos públicos previstos para os próximos anos, que vão ascender a 12
milhões de euros e permitir a requalificação de importantes espaços e edifícios públicos do
Concelho,como é o caso do Jardim 1º de Maio – cujo projeto é apresentado nesta edição do
Boletim, estão também a avançar importantes investimentos privados, em diversas áreas.
Nesta edição do Boletim é possível conhecer 4 desses grandes investimentos na área do Turismo: 2 na aldeia do Carvalhal, 1 em Tróia e 1 na Muda. São na maioria investidores estrangeiros,
que encontraram no nosso Concelho boas oportunidades de negócio e que pretendem desenvolver projetos de elevada qualidade e amigos do ambiente. Todos eles vão contribuir para
dinamizar a economia local e para criar mais postos de trabalho.
Na área da indústria teremos, a curto/médio prazo, um grande investimento no Concelho. Estamos
a finalizar os procedimentos para que a empresa Francesa, Lauak, se instale na nossa Zona Industrial com uma fábrica de construção de componentes para a aeronáutica. Trata-se de um investimento superior a 20 milhões de euros que criará mais de 100 postos de trabalho qualificados.
Para terminar, manifesto o reconhecimento público a todos os bombeiros e respetivos comandos,
CDOS e demais elementos da protecção civil, GNR, técnicos e trabalhadores da Câmara, Associação de Agricultores e demais entidades e pessoas a título individual, que colaboraram no combate ao incêndio que atingiu, mais uma vez, o nosso Concelho.
Reforço que é fundamental que todos adoptem medidas de protecção contra os incêndios, assegurando, a limpeza de propriedades e de terrenos envolventes às habitações, a realização de aceiros,
entre outras medidas que podem evitar a sua propagação.

breves

CÂMARA MUNICIPAL CONTINUA
A APOIAR FAMÍLIAS

GRÂNDOLA PARTICIPOU
PELA PRIMEIRA VEZ NA FIA

No sentido de proporcionar a todos
as mesmas oportunidades e igualdades
de acesso à educação, a Câmara Municipal de
Grândola vai oferecer aos alunos do 1.º ciclo
do ensino básico do concelho de Grândola,
as fichas de atividades que complementam
os manuais escolares. A iniciativa de grande
importância, e que mais um ano lectivo
reforça a aposta no sucesso dos alunos
grandolenses, representa um investimento
financeiro de cerca de 15 mil euros.
À semelhança do ano passado, a aquisição
será concretizada em estabelecimentos
comerciais do Concelho.

A participação de Grândola na Feira
Internacional de Artesanato de Lisboa teve
como objetivo a divulgação e valorização
do artesanato local e insere-se na política
de promoção das potencialidades do território.
Em representação do Concelho estiveram
os artesãos Barbara Faber e Luís Filipe, com
trabalhos em feltro, lã, seda, resinas, madeira
e plantas. No stand do Município de
Grândola/Associação 1000lides estiveram
também expostas algumas peças em cerâmica,
réplicas de automóveis em madeira e taleigos
tradicionais dos artesãos Monika Eder, Raul
Teixeira e Alcina Pereira, respetivamente.

F

DIRECTORA REGIONAL DE CULTURA
DO ALENTEJO VISITA OBRAS
DE REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA
DE SANTA MARGARIDA DA SERRA
A Directora Regional de Cultura do Alentejo,
Ana Paula Amendoeira, acompanhada pelo
Pároco de Grândola – Padre Manuel António,
pelo Presidente da Câmara Municipal
de Grândola – António Figueira Mendes e pela
Presidente da Junta de Freguesia de Grândola
e Santa Margarida da Serra – Fátima Luzia,
visitou, no passado dia 3 de Agosto, as obras
de requalificação da Igreja de Santa Margarida
da Serra. Esta intervenção, da responsabilidade
da Paróquia de Santa Margarida da Serra,
incide no restauro do arco triunfal
e dos altares colaterais e conta com o apoio
da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia.

ficha técnica
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Atividade Municipal

GRÂNDOLA TEM PELA 1.ª VEZ
BANDEIRA AZUL
E QUALIDADE DE OURO
NAS 10 PRAIAS DO CONCELHO

Decorreu no passado dia 30 de junho na Praia do
Carvalhal, a cerimónia oficial do içar da bandeira
azul, símbolo de garantia de qualidade de uma
praia. Para a Vice-Presidente da Câmara Municipal, Carina Batista, “este galardão, a par de outras
distinções, de que é exemplo a classificação de
qualidade de ouro atribuída pela Quercus, reconhece a excelência das nossas praias e é o resultado do trabalho que a autarquia tem vindo a desenvolver para a sua preservação e valorização,

através de ações de sensibilização ambiental e
da criação e manutenção de infraestruturas.” Na
frente Atlântica do concelho de Grândola a Bandeira Azul da Europa foi hasteada, pela primeira
vez, nas dez praias do Concelho, nomeadamente: Aberta Nova, Atlântica, Carvalhal, Comporta,
Galé-Fontainhas, Melides, Pego, Tróia-Bico das
Lulas, Tróia-Galé e Tróia-Mar. Grândola é, deste modo, o concelho da Costa Alentejana com o maior
número de Bandeiras Azuis.

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
JÁ ESTÁ EM FASE DE DISCUSSÃO PÚBLICA
Encontra-se em discussão pública, até ao dia 1
de setembro, a Revisão do Plano Diretor Municipal de Grândola. A proposta integra as perspetivas de desenvolvimento e ordenamento territorial
do Concelho para os próximos anos, tendo obtido
parecer favorável da CCDRA e demais entidades
que compõem a comissão consultiva. Durante o período de discussão pública os interessados poderão apresentar as suas observações, sugestões
ou reclamações, através do site do Município ou nos

ARRAIAL NA VILA
PÔS GRANDOLENSES
A MARCHAR

Sardinhas assadas e bifanas, manjericos
e arraiais, atraíram centenas de
pessoas às ruas da Vila Morena para
a segunda edição do evento “Há Arraial
na Vila”, no passado dia 28 de junho.
Rua acima, rua abaixo não faltou alegria
e a noite fez-se de cor e música com
a Marcha de Canal Caveira, a Marcha
da Missão Coragem e a Marcha de
Alcântara. No Largo dos Castelões, na
Esplanada do Prudêncio, na Esplanada
do Duro e nas Esplanadas do Largo de
S. Sebastião não faltaram arraiais com
petiscos tradicionais e muita animação,
numa noite em que alguns espaços de
comércio tradicional estiveram abertos
ao público. A iniciativa do Município de
Grândola e da Freguesia de Grândola
e Santa Margarida da Serra contou
o apoio da Associação de Comercio
e Serviços do Distrito de Setúbal.

CONCELHO
DE GRÂNDOLA
RECEBEU O LAND
ROVER DISCOVERY
CHALLENGE

serviços administrativos da Divisão de Planeamento e Urbanismo.

ALUNA DE GRÂNDOLA OBTEVE O 3º LUGAR
NA FINAL DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
No passado dia 7 de julho, a Biblioteca Municipal
da Anadia acolheu a final da 11ª edição do Concurso Nacional de Leitura, promovido pelo Plano
Nacional de Leitura. A iniciativa que teve como objetivos específicos a promoção da leitura e da escrita junto da população escolar, nos níveis do 3º Ciclo e do Ensino Secundário, recebeu alunos de todo
o país, vencedores das fases regionais, que representaram as suas Áreas Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais. A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral esteve representada, no
3º ciclo, pela aluna do concelho de Grândola, Inês
Filipa Pereira, que obteve o 3º lugar na Fase Final
do Concurso Nacional de Leitura. Para Inês, esta
foi uma experiência única: “Obrigada! Só consigo
agradecer a todos aqueles que acreditaram que
seria possível e me apoiaram sempre! Neste con-

A

curso vivi momentos incríveis, dos quais nunca me
vou esquecer (…)”. O Município de Grândola felicita
a aluna, um orgulho para todo o Concelho, e espera que a leitura continue a fazer parte da sua vida.

A prova de aventura e cariz solidário, um
projeto da Land Rover, desenvolveu-se
entre percursos de serra, areal e água
pelo concelho de Grândola. Os trinta
participantes nesta edição, 20 jornalistas
e diversas personalidades espanholas
ligadas ao mundo do cinema, música,
televisão, tauromaquia e empresarial,
ficaram deslumbrados com a beleza do
nosso território em particular a nossa
Frente Atlântica ”las playas más
extensas y cristalinas de Portugal” e
deliciados com o clima português. Paola
Dominguín e Fonsi Nieto conquistaram
o primeiro lugar da VIII Edição do Land
Rover Discovery Challenge para
a Fundação Médicos do Mundo.
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Melhorar o Espaço Público

REQUALIFICAÇÃO
DO JARDIM 1º DE MAIO

PRESERVAR A IDENTIDADE – MELHORAR O ESPAÇO PÚBLICO
Integrada num conjunto mais alargado de intervenções e com o objetivo de requalificar um dos
principais e mais emblemáticos espaços verdes
da vila, numa ótica de melhoria do ambiente urbano e das condições de fruição do jardim por parte da população, a Câmara Municipal de Grândola
iniciará em breve a obra de requalificação do Jardim 1º de Maio. A intervenção não será apenas na
estrutura verde mas também promoverá a requalificação de espaços para atividades, o arranjo urbanístico, a renovação do mobiliário urbano e equipamento infantil, a adoção de pavimentos que promovam a acessibilidade universal e a eliminação de
barreiras arquitectónicas, criando um espaço versátil e multifuncional, para todas as faixas etárias.
Detalhes gerais do projeto:
A opção de projeto foi manter a configuração original do jardim, os seus ambientes e materiais.

Contudo, para a reabilitação dos pavimentos e zonas verdes é proposto um redesenho do jardim
com um rigor atualizado, uma vez que o desenho
original foi sofrendo algumas adaptações ao longo
dos tempos. Em termos de materialidade e construtividade, a opção geral segue o mesmo conceito, recuperando a imagem e ambiente do jardim,
substituindo os materiais vegetais e inertes por
soluções contemporâneas. Funcionalmente, mantêm-se ou aumentam-se as áreas verdes existentes, bem como as áreas de jogo e recreio, nomeadamente a esplanada com mesas de jogo, a área
de jogo da petanca, a área de recreio infantil, o equipamento de exercício físico e o quiosque da biblioteca.
Arruamentos da zona envolvente
A intervenção prevê o redimensionamento das vias,
adaptando-as à circulação de apenas um sentido
numa faixa de rodagem. Consegue-se assim uma

otimização do espaço pedonal, estacionamento e
rodoviário, reduzindo a velocidade de circulação
automóvel e aumentando a segurança dos peões
e a mobilidade pedonal entre os dois lados dos
passeios. Serão implementadas medidas de acalmia de tráfego com passadeiras sobre-elevadas
que também favorecem a circulação confortável
para as pessoas de mobilidade condicionada.
Novo equipamento com Cafetaria e WC Público:
Ao centro do jardim será instalado um novo equipamento de apoio - WC público e cafetaria, fundamental para a vivência do espaço. Os sanitários
existentes serão assim substituídos por uma estrutura ajustada às dimensões do jardim e integrada no edifício da cafetaria.
Recuperação do espelho de água:
Além das questões de renivelamento e impermea-
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Melhorar o Espaço Público

bilização da estrutura, será diminuída a sua profundidade, permitindo uma poupança significativa no volume de água necessário para o seu funcionamento; ao mesmo tempo melhoram-se as
condições de segurança para os utentes do espaço. Toda a área envolvente do tanque será percorrível, permitindo uma fruição total e próxima
do espelho de água. A sua localização ao centro
do jardim e em frente da cafetaria permitirá recuperar o tanque como elemento fundamental do
jardim, que está na génese da sua construção.

mentos sintéticos usados na área de recreio mantêm também as características de permeabilidade de todo o jardim, ao mesmo tempo que
asseguram as condições de conforto e segurança
dos utentes. A drenagem pluvial excedentária é
recolhida num renovado sistema de caleiras, sumidouros e geodrenos que assegura o encaminhamento das águas para as condutas de águas
pluviais existentes na Vila. O pavimento que circunda o jardim pelo exterior será confortável para
passeio e jogging.

Pavimentos interiores e drenagem pluvial:
Nos percursos do jardim será aplicado um pavimento confortável e resistente com uma aparência semelhante a saibro agregado. Os pavi-

Arborização geral do jardim
A arborização geral do jardim e envolvente será,
sempre que possível, mantida. Prevêem-se algumas plantações novas com as mesmas espécies

R

que as existentes, para completar alguns alinhamentos.
As zonas verdes terão as áreas de relvado contidas por manchas arbustivas e herbáceas de cores e texturas contrastantes, reduzindo-se de uma
forma global as necessidades de consumo de
água, mediante a escolha de um elenco vegetal
adaptado às condições do sítio.
Custo da Obra:
A obra tem um valor de referência superior a 1 milhão de euros e contará com uma comparticipação financeira de 85% do valor elegível, no âmbito da candidatura apresentada pelo município
ao novo Quadro Comunitário de Apoio – Portugal
2020.
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Atividade Municipal
COMEMORAÇÕES
DO DIA INTERNACIONAL
DA JUVENTUDE

CULTURA, TRADIÇÃO E GASTRONOMIA
ANIMARAM 23ª ROTA DAS TABERNAS
Estar em Grândola é desejar saborear petiscos,
é viver a tradição, é fazer as delícias de quem todos os anos procura na Rota das Tabernas uma
oportunidade única de degustar aqueles pratos
caseiros que nos transportam para a infância, e
que são um regalo para os sentidos. Do centro
da Vila às Sobreiras Altas, passando por Santa
Margarida Serra e Aldeia da Justa, não faltaram
iguarias, cerca de 40 receitas nesta jornada gastronómica, para provar: Javali estufado, açorda
no caldo do feijão-frade, miolos com carne de vinha d’alhos, torresmos e migas de bacalhau foram alguns dos pratos apresentados nas taber

nas de 3 de junho e 1 de julho. A Taberna do Agostinho, em Santa Margarida da Serra, recebeu a
primeira noite de Rota com a apresentação da
reedição do livro “Um Poema Chamado Grândola” do autor Carlos Curto. Já a animação musical, cante e música instrumental do cancioneiro
tradicional alentejano, ficou a cargo dos Falta Um,
Grupo Coral Vila Morena, Alma Sul, João Pestana e Maria Adélia Botelho, Maravilhas do Alentejo, Rosinhas da Boavista e Beira-Serra. É sem dúvida, este cariz único de aliar a cultura à gastronomia, que torna a Rota das Tabernas, um dos
eventos gastronómicos mais distinto do Alentejo.

“Original Bandalheira” animou e agitou,
pela vila fora, a noite de 12 de agosto,
assinalando as Comemorações do Dia
internacional da Juventude. A arruada
contou com pequenos apontamentos
musicais pelo Centro da Vila e acompanhou
as diversas acções destinadas aos mais
novos, desenvolvidas em conjunto
por militares da GNR, técnicos da APF –
Associação para o Planeamento
da Família e técnicos de Juventude.
A iniciativa do Município de Grândola
pretendeu duma forma descontraída
alertar os mais jovens para os perigos do
consumo excessivo de álcool e de outras
substâncias e para a importância de uma
condução segura, e ainda, sensibilizar e
aconselhar sobre saúde sexual reprodutiva.
O Município de Grândola escolheu
simbolicamente este dia para divulgar um
novo projecto municipal online para
os Jovens designado “Juventude@GDL”.

GRÂNDOLA ASSINALOU NASCIMENTO DE JOSÉ AFONSO
“Como se fora seu filho” assinalou a data de nascimento do autor de “Grândola Vila Morena”, no
passado dia 29 de julho, com um conjunto de
atividades idealizadas para uma justa homenagem ao “Zeca”. A tarde arrancou com um colóquio, na Biblioteca Municipal, e foi passada à
conversa com João Vasconcelos e Sousa, Soraia
Simões e João Madeira à volta da questão
“Como é que da política se chega à música e da
música à consciência?”. A noite ficou reservada
para o momento mais esperado: o espetáculo
de João Afonso & Banda que teve como palco o
Jardim 1.º de Maio. Como já é hábito, julho é
sinónimo de Animação de Verão no Jardim 1º

de maio em Grândola. A iniciativa do Município
ofereceu aos grandolenses e aos turistas que
nos visitaram diversos espectáculos gratuitos

que animaram as noites quentes de verão e as
manhãs mais calmas de sábado no maior espaço verde da vila morena.

18.ª MITSA PASSOU POR GRÂNDOLA
Pelo quinto ano consecutivo, o Cine Granadeiro
foi palco de grandes espetáculos integrados na
18.ª Mostra de Teatro de Santo André. A Câmara Municipal de Grândola, em parceria com o
Gato SA apresentou, no dia 8 de Junho, “MANÚ
ou a ilusão do tempo” a recente criação que celebra os 25 anos da reconhecida CASA DEL SILENCIO. Um espectáculo de teatro físico e gestual da companhia Colombiana com interpretações de Crystian Solórzano, Rocio Rojas e Juan
Carlos Agudelo. No dia 15 de junho foi a vez de
“Nosferatu in Love”, o espectáculo da companhia
Espanhola “Les Buffons”, que narra a personagem “romântica” do vampiro Nosferatu e a sua

procura incessante pelo amor. Pablo Gomis, que
tem conciliado trabalhos para as companhias

Spymonkey e Les Buffons com a atividade como
Clown no Cirque du Soleil interpreta Nosferatu.
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Atividade Municipal
ANTÓNIO INÁCIO DA CRUZ HOMENAGEADO
NA 4ª EDIÇÃO DO ARTE NA RUA

SAMINA, reconhecido artista urbano, realizou
uma intervenção artística de homenagem a António Inácio da Cruz, numa área de 32 m2, num
posto de transformação da EDP situado num dos
principais acessos para a Vila Morena. O trabalho de Street Art foi desenvolvido durante três
dias, de 10 a 12 de agosto, no âmbito da 4.ª edição do Arte na Rua, projeto do Município de Grândola que traz a Grândola artistas conceituados

com o objetivo de criar um circuito de Arte Urbana. Também os artistas e artesãos do Concelho
tiveram oportunidade de mostrar as suas potencialidades artísticas dentro das mais diversas
áreas.
No dia 12, no Jardim 1.º de Maio, desenvolveram
diversas obras artísticas ao vivo, enquanto que no
Largo D. Simão de Menezes, Vitório, deu “asas
às latas” para uma pintura grafitti.

112 JOVENS PARTICIPAM ESTE ANO
NO PROGRAMA OCUPACIONAL DE VERÃO – BORA LÁ BULIR
São 112 jovens do concelho de Grândola, número
recorde de participantes, com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos, que integram este
ano o “Bora lá Bulir” tornando a edição de 2017 a
mais participada de sempre. Da educação ao turismo, da comunicação ao desporto, são diversas
as áreas de acção do projeto, que foi lançado em
1999. O programa ocupacional de verão decorre
entre 21 de junho e 16 de setembro. Durante dez
dias e quatro horas diárias, os jovens têm a oportunidade de usufruir desta enriquecedora experiência.

FESTA DA CRIANÇA
NO JARDIM 1.º DE MAIO
No dia 1 de junho, o Jardim 1.º de Maio foi palco
de muita festa e animação. A pensar na pequenada, o Município de Grândola em conjunto com
o movimento associativo e diversas entidades do
Concelho, convidaram centenas de crianças a
participar nas atividades lúdico-pedagógicas que
coloriram o Dia da Criança com muitas brincadeiras: pinturas faciais, modelagem de balões, piscina de bolas, dynamic bungee, atividades desportivas e ateliês. O programa das comemora-

ções que decorreu entre 29 de maio e 6 de junho
contou com sessões de teatro itinerante nas escolas e jardins-de-infância do Concelho.

A

MUNICÍPIO RETOMOU
PROJETO “UMA ÁRVORE
PARA TODA A VIDA”

O Cine Granadeiro foi palco, no dia 4 de
junho, da entrega dos títulos de pertença
simbólica referentes à iniciativa "Uma
Árvore para toda a Vida". Cada criança
inscrita é agora dona de uma árvore
para sempre. “Uma Árvore para toda
a Vida” é um projeto de educação para a
cidadania, de valorização ambiental e de
promoção, proteção e preservação dos
espaços verdes. No âmbito do projeto
o Município de Grândola compromete-se
a plantar uma árvore por cada criança
nascida no Concelho que se inscreva no
projeto, oferecendo-lhe um diploma de
pertença simbólica, juntamente com um
mapa onde a árvore está plantada. Cada
criança fica responsável pela sua árvore,
protegendo-a e acompanhando-a ao
longo da sua vida. Neste momento já
foram plantadas 105 árvores. A cerimónia
contou com a participação dos grupos
de dança do Grândola Sports Club.

RUÍNAS ROMANAS
DE TRÓIA RECEBERAM
“TRÓIA SUMMER
SCHOOL”

Estudantes de diversas nacionalidades
– EUA, Suécia, Austrália, China –
participaram durante o mês de junho na
4ª edição do “Tróia Summer School” um
programa de trabalho de campo
arqueológico nas Ruínas Romanas
de Tróia. Este ano, o projecto científico
de Arqueologia incidiu nas escavações da
designada oficina número 4, uma grande
oficina de salga, com sinais de ter sido
objeto de uma profunda remodelação,
num período ainda por determinar.
O “Tróia Summer School” resulta de uma
parceria do Tróia Resort com o Centro
de Estudos em Arqueologia, Artes e
Ciências do Património (CEAACP) e com
a Universidade do Arizona, nos EUA.
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destaque temático

INVESTIMENTO PRIVADO
NO CONCELHO CONTINUA
A AUMENTAR

QUINTA DA COMPORTA – CARVALHAL

O concelho de Grândola está com um forte investimento privado na área do Turismo,
principalmente estrangeiro. Conheça quatro novos projetos que estão em desenvolvimento
e que irão contribuir para o desenvolvimento económico e para a criação de postos de trabalho.
ALDEIA DO CARVALHAL
VAI TER HOTEL DE 4 ESTRELAS
Já iniciaram as obras para a construção da Quinta
da Comporta, um hotel de 4 estrelas superior da
responsabilidade do Arquitecto Miguel Câncio
Martins. Esta nova unidade vai ter 24 quartos, 18
townhouses e 5 cabanas de três quartos, para
além de um spa de marca própria, bar, restaurante, piscina e kids club. O tema da unidade será o
arroz e tem data prevista de abertura para o segundo trimestre de 2018. O investimento desta
unidade é superior a 13 milhões de euros.
GRUPO ROSP VAI CONSTRUIR NOVO
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM TRÓIA
O Grupo ROSP adquiriu à Sonae Capital as UNOP
7, 8 e 9 em Tróia, com a intenção de construir um
empreendimento turístico de alta qualidade, cuidadosamente ajustado ao ambiente onde será inserido. O Grupo irá optar por uma ocupação de dimensão muitíssimo reduzida comparativamente
à capacidade de construção permitida, não ocupando a totalidade das áreas disponíveis, e prevê
abrir portas em 2021.

TRÓIA
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MUDA RESERVE – EMBRACED BY NATUR
O Grupo Vanguard Properties vai avançar com o
desenvolvimento do projeto imobiliário/turístico
da Muda, numa área de 350 hectares. O projeto intitulado Muda Reserve – embraced by natur, prevê a construção de 50 Village Homes, 150 Village
Villas e 50 Village Farms, apostando “numa nova
visão de uma vila tradicional alentejana, combinando um estilo de vida rural com toda a conveniência e segurança da vida moderna, num local
privilegiado onde o campo e a natureza se fundem
com quilómetros de praias de areia dourada, campos de golfe, marinas, natureza excepcional e património histórico. Um refúgio único para ser descoberto apenas a uma hora de Lisboa”.
LA RESÉRVE – CARVALHAL
Localizado na aldeia do Carvalhal, na Herdade da
Comporta, o La Resérve é o primeiro projeto do
grupo francês Térresens em Portugal, tendo sido
criado e desenvolvido em parceria com a Pátria
Imobiliário, uma empresa de serviços e consultoria estratégica imobiliária portuguesa, que tem
como principal atividade o acompanhamento de
investimento imobiliário estrangeiro em Portugal.
O projeto desenvolver-se-á num terreno urbano
com uma área de 10 hectares, estando previstos
cerca de23.000 m2 de construção, que incluem
apartamentos, casas integradas num conceito
de vila alentejana e villas, com preços que vão dos
€ 200 000 aos 1,6 milhões de euros. O La Réserve
oferece aos futuros proprietários uma gestão integrada das suas unidades, podendo ser entregue
à gestão para aluguer do imóvel, atingindo os 5%
de rentabilidade depois de despesas. Outros serviços como jardinagem, manutenção da casa e piscina, room-service, babysitting e outros estarão à
disposição dos proprietários.
TOWHOUSE INTERIOR – LA RESÉRVE CARVALHAL

VILLA EXTERIOR – LA RESÉRVE CARVALHAL

D
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FREGUESIAS

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

AZINHEIRA DOS BARROS
JUNTA DE FREGUESIA ALCATROA 9 RUAS EM 3 BAIRROS DO LOUSAL
No passado mês de Julho, foram finalmente alcatroadas as ruas dos Bairros da Direção, Barranquinho
e Salão, nas Minas do Lousal. No total foram alcatroadas 9 ruas, depois de vários anos a preparar os
bairros para esta fase final. Em cada um dos bairros foram construídos passeios, preparados lugares
de estacionamento, redes de pluviais, acessos a garagens e quintais, escadas de ligação e outras
infraestruturas que demoraram cerca de 4 anos a construir. Este investimento, a cargo da Junta
de Freguesia, só foi possível pela parceria que conseguimos estabelecer com as empresas Conduril
e Mota Engil, cujos estaleiros para as obras do IP8/A26 se localizam em terrenos propriedade da Junta
de Freguesia. Desta forma, foi nossa opção usar a presença destas empresas para dignificar a vida das
pessoas que viviam em bairros com ruas de terra batida, ou seja, com lama no inverno e pó no verão.
Na verdade, enquanto no resto do concelho se coloca a necessidade de repavimentação, aqui ainda
continuamos a lutar pelas primeiras pavimentações. Recorde-se que ainda continuam por alcatroar
os Bairros de São Bernardo, das Oliveiras e das Palmeiras, além dos acessos ao Centro Comunitário
e à totalidade da Rua 25 de Abril. Aos responsáveis políticos fica o apelo, para que se recordem
sempre que todos temos os mesmos direitos, pois pagamos os mesmos impostos.

CARVALHAL
XII FEIRA DE SÃO ROMÃO - CARVALHAL 2017
Realizada desde o ano de 2006, a Feira Anual do Carvalhal já conta com 12 edições. Esta importante
iniciativa, promovida por esta Junta de Freguesia, é integrada nas Tradicionais Festas de S. Romão e em
2017 realizou-se nos dias 3,4,5 e 6 de agosto. De ano para ano, a Feira de São Romão tem superado
todas as expectativas, afirmando-se como um dos principais eventos de verão do concelho de Grândola
e do Litoral Alentejano, e atraindo cada vez mais visitantes. Para isso muito tem contribuído a diversidade e qualidade dos expositores e vendedores, atingindo-se este ano o maior número de participações
de sempre, bem como, os diversos melhoramentos no recinto, destacando-se as novas infraestruturas
do Palco e das Casas de Banho. Com uma programação cultural de elevada qualidade e um ambiente
de confraternização e amizade, a Feira de São Romão é hoje um evento consolidado e imprescindível
para a dinâmica turístico-cultural da Freguesia e do Concelho, demonstrando, claramente, que foi
e é uma aposta ganha.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
FESTAS DE VERÃO ANIMAM A FREGUESIA!
Pelo segundo ano a Junta de Freguesia em parceria com o Município de Grândola e em colaboração com
o comércio local, organizaram o “Há Arraial na Vila”! Com o objectivo claro de apoiar o comércio local, foi
lançado novamente o desafio aos comerciantes para terem as ruas da vila enfeitadas para festejar os
Santos Populares. As ruas engalanadas para receber a Marcha do Canal Caveira, a Marcha da Missão
Coragem e a Marcha de Alcântara, em desfile pelas ruas da vila, o comércio local com as suas portas
abertas e os vários arraiais espalhados pela vila fizeram as delícias dos que participaram nestas festas com
cheiro a sardinha assada e a rosmaninho. O apoio ao movimento associativo continua e destaca-se a
parceria com a Associação Flor da Serra na organização da Festa da Serra, com a sua matriz popular, teve
uma componente de animação e divulgação cultural bem como o objetivo de angariar fundos para a aquela
associação que, apesar de se debater com problemas financeiros, assegura o funcionamento de um centro
de dia e apoio domiciliário imprescindível para uma população isolada e envelhecida. As noites quentes
de verão trouxeram-nos as Noites ao Luar, nos dias 13 e 14 de Agosto, no Jardim 1º de Maio onde a
participação da população foi elevada. No dia 13 de Agosto a noite foi animada por Ricardo Gingado e Vozes
da Escola G7 seguido do concerto com os Sable Sun. No dia 14 de Agosto actuação da Marcha da Missão
Coragem e baile com Noémia Carmo e António Cardoso. Por ocasião da Grande Feira de Agosto a Junta
de Freguesia saúda todos os grandolenses e todos os que nos visitam naquela que é a festa de todos
os grandolenses, a festa do encontro, do convívio da afirmação e da solidariedade.

MELIDES
VERÃO COM MUITOS ESPETÁCULOS E MELHORAMENTOS EM VÁRIAS RUAS NA ALDEIA
Numa ação conjunta da Junta de Freguesia, Associação Cultural Lufada d`Ideias e a “A Tabanca”, foi
possível a realização de diversos espetáculos de música ao vivo na Praça do Mercado em Melides, no
decorrer das noites destes agradáveis meses de Verão. Com diversas opções musicais e de entretenimento,
destacam se, as participadas noites de Karaoke, com Josef Jordão, uma das quais realizou se na Rua
Nova, neste local em frente à Igreja de S. Pedro decorreram, também de 11 a 15 de Agosto as Festas da
paróquia de Melides, com as tradicionais procissões, missa solene e muitos momentos de espetáculos
de musica popular, folclore, animados bailes e a noite de acordeão, realizada pela Escola de Musica
de M.ª Adélia Botelho, no dia 14 de Agosto. Ainda na Praça do Mercado, recordamos com agrado
as magníficas noites de fado, poesia e musica variada, com a presença de muito público e excelentes
artistas. De referir ainda, a Festa da Fonte dos Olhos, no dia 15 de Julho, mantendo as suas habituais
características, e uma feira de artesanato, os típicos copos de barro, as febras, saborosas sardinhas
assadas o vinho e pão da região. A renovada Festa, que teve lugar no Parque de Merendas, foi organizada
pela Associação Lufada de Ideias e Juventude Desportiva Melidense. Nas praias de Melides a Junta de
Freguesia e a Câmara Municipal de Grândola, desenvolveram várias iniciativas, Numa iniciativa que se
designaram “ Viva Mais A Nossa Praia. Com atividades de Desporto, Artesanato e Gastronomia e Mostras
de Musica, Yoga; Gastronomia do Mar e outras. Por último uma referência na Aldeia de Melides para
os trabalhos efetuados de requalificação de várias ruas, permitindo a melhoria significativa
das condições para todos os que são muitos que residem e transitam nestas zonas.
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A

1ª MARATONA BTT EM MELIDES

MÁRIO CASSACA VENCEU
ULTRA MARATONA ATLÂNTICA
MELIDES TRÓIA

A Ultra Maratona Atlântica, Melides – Tróia, com
43km de extensão e a Corrida Atlântica, Comporta – Tróia, competição com 15km, foram disputadas no dia 25 de junho, na costa do concelho
de Grândola. Mário Cassaca, atleta natural de
Grândola que representa o Clube de Atletismo
Odimarq, foi o grande vencedor da Ultra Maratona com o tempo de 3:10:09. Pedro Arsénio, do
Beja Atlético Clube, venceu a Corrida Atlântica
com o tempo de 0:52:25. O evento desportivo promovido anualmente pelo Município de Grândola,

2.º ENCONTRO
DO MOVIMENTO
ASSOCIATIVO VOLTOU
A SER UM SUCESSO

único em Portugal e na Europa pela singularidade do piso em que se realiza na areia da praia ao
longo da Costa Alentejana, contou com a participação de cerca de 400 atletas. Esta edição apresentou duas novidades: a presença em prova de um
segundo posto de abastecimento, e a introdução
do Troféu Analice Silva, numa homenagem do Município de Grândola a uma das mais emblemáticas
atletas de Portugal e Totalista da Ultra Maratona
Atlântica. Analice foi a atleta que correu mais vezes
pelo areal a distância que separa Tróia de Melides.

A Vila Morena recebeu, de 2 a 15 de junho,
o 2º Encontro Concelhio do Movimento
Associativo. A iniciativa, organizada pelo
Município em colaboração com a importante
comunidade associativa do Concelho, cumpriu
com sucesso, pelo 2.º ano consecutivo,
o objetivo de dar a conhecer o trabalho
desenvolvido pelas associações e clubes.
O programa do encontro apresentou
atividades culturais, desportivas e recreativas
abertas à população, que decorreram um
pouco por todo o Concelho, terminando no
Jardim 1º de Maio com uma mostra associativa
e tarde cultural. Das 50 entidades que têm
protocolo de colaboração com o Município
de Grândola 30 associaram-se ao evento.

A Aldeia de Melides recebeu a 1ª Maratona
de BTT Melides com a distância de 75 KM
e a 1ª Meia Maratona com um percurso de 45
KM. As provas inseridas no 2º Encontro
Concelhio do Movimento Associativo
realizaram-se dia 11 de junho com organização
da Juventude Desportiva Melidense. Hugo
Baluga, pela Amiciclo Grândola, conquistou o
1.º lugar da Meia Maratona. Ricardo Félix pela
BTT Botelhos foi o vencedor da prova de 75km.

CONVÍVIO ALEGRIA E MOVIMENTO
DEMONSTRA DINÂMICA
DESPORTIVA CONCELHIA

Integrado no 2.º Encontro do Movimento
Associativo, o 12º Convívio Alegria e Movimento,
decorreu dia 9 de junho, no Complexo Desportivo
Municipal José Afonso, com demonstração e
atuação de jovens atletas em diversas modalidades
desportivas: Hóquei em Patins, Patinagem
Artística, Ginástica Acrobática, Ginástica
Infantil, Dança, Futebol, Basquetebol, Karaté,
Xadrez, Boccia, Badminton, e Golfe. O evento
desportivo contou a participação de 300 atletas.

GRÂNDOLA NOS ROTEIROS
DA “CAÇA AO TESOURO”

O Município de Grândola promoveu novamente
o Geocaching Grândola. O evento decorreu
entre 14 e 16 de julho, no Carvalhal, e incluiu
caminhada nocturna, Geotrail, torneio de jogos
de praia e muita animação para encontrar
"caches" escondidas nesta atividade
de desporto/aventura ao ar livre, do género
da caça ao tesouro.
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EXCURSÃO ARQUEOLÓGICA

À ESTREMADURA TRANSTAGANA
(dezembro de 1904 – janeiro de 1905)

EXCURSÃO ARQUEOLÓGICA
À EXTREMADURA TRANSTAGANA2
A convite do Dr. Manuel Mateus, José Leite de
Vasconcelos visitou Grândola, onde chegou a 30
de dezembro de 1904, alojando-se na residência
do Dr. Mateus na praça D. Jorge (atual Hotel, fig. 1).
Nesta expedição, realizada em companhia de Guilherme Gameiro, desenhador do Museu Etnoló- gico, e do seu anfitrião, observou diversos monumentos, realizou escavações e adquiriu artefactos de
diferentes períodos históricos para as coleções do
Museu3, dando notícia de tudo neste artigo.
Castelo Velho do Lousal4
(31 de dezembro de 1904):
Morro isolado com aterro artificial no cimo (fig. 16),
escavado por buscadores de tesouros que nele
efetuaram diversos cortes. À superfície eram visíveis
fragmentos romanos, nomeadamente: bordos de
vasos, tijolos grossos e pedaços de bojos grandes.

Leite de Vasconcelos considerou esta construção
um fortim defensivo (A, figs. 17 e 18), localizando-se o povoado no planalto sul (B, figs. 17 e 18),
onde encontrou vestígios de paredes.
Anta de Martim Parreira5
(2 de janeiro de 1905):
Neste monumento megalítico observou parte da
mamoa6 e alguns dos esteios7 da câmara (fig. 19),
faltando outros bem como a tampa e o corredor.
Na exploração efetuada recolheu um machado de
pedra muito gasto (fig. 20) e algum material osteológico. À época, no interior deste monumento funerário, estava instalada “uma pequena horta onde
existiam alhos, espinafres e coentros”.
Anta do Outeiro do Ouro8
(2 de janeiro de 1905):
Encontrou parte da mamoa, oito esteios da câmara (fig. 27) e a tampa que havia recentemente
caído para o interior desta, devido à exploração
realizada por caçadores de tesouros em busca de
um lendário tacho de ouro. Na terra revolvida por
estes, encontrou quatro machados de pedra polida intactos (figs. 21 a 24) e duas metades de outros (figs. 25 e 26).
Castelo e Castelinho de Grândola:9
Referiu a existência de numerosos entulhos com
fragmentos cerâmicos, entre outros, de dolia (talhas), vasilhas finas, telhões e de paredes e lanços
de formigão (opus signinum) e que o Dr. Manuel
Mateus já havia reconhecido pedaços de telhas e
de asas grossas e encontrado um pondus (peso)
de barro (fig. 28) que ofereceu ao Museu Etnológico. Nos sítios arqueológicos apareceram moedas romanas de Augusto (séc. I), Alexandre Severo (séc.
III), Constantino (séc. IV) e uma de Emerita (Mérida). Leite de Vasconcelos afirmou que ambos os
sítios não correspondiam a castros, mas sim ao
local de uma antiga Grândola.

FIG.16

Caveira:10

FIG.17 A 28

1

FIG.27 A 35

Mina de Cobre da Serra da
Esta mina foi explorada no período romano, verificando-se a existência de poços, galerias e de cerca de 300 mil toneladas de escórias11. Leite de Vasconcelos localizou diverso espólio arqueológico
como: uma fíbula de bronze (fig. 29), vasos de
barro (figs. 30 e 31), tijolos (figs. 32 e 33), uma lucerna (séc. II ou III) (fig. 34), uma cabeça pequena
de bronze (fig. 35), uma tenaz de ferro e diversos
fragmentos cerâmicos de lucernas e vasos.

VASCONCELOS, José Leite de, Tradições Populares de Portugal, Porto, Livraria Portuense de Clavel & C.ª, 1882.
VASCONCELOS, José Leite de, “Excursão arqueológica à Extremadura Transtagana”, O Archeologo Português, vol. 19, n.º 7 - 12,
1914, pp. 300 - 323.
3
Grandolenses e residentes que ofereceram ao Dr. José Leite de Vasconcelos peças para o Museu Etnográfico: Arthur C. Harris
(Diretor da Mina da Caveira), Dr. Manuel Mateus, Jorge de Vasconcelos Nunes, Joaquim Oliveira Mota, Luís Alves Serrano, Pedro
Baptista Limpo, Domingos Tavares de Almeida, Dr. José Jacinto Nunes, Júlio Palmeirim e José Vaz Pereira.
4
Localiza-se na elevação junto à ponte da linha ferroviária e da albufeira da Tapada.
5
Herdade de Martim Parreira, Grândola.
6
Construção de terra e pedras que cobre o monumento megalítico.
7
Pedras colocadas na vertical que formam as paredes da anta.
8
Cabeço do Ouro, Grândola.
9
Cerrado do Castelo, onde se situa a EB1 de Grândola e Cerrado do Castelinho, onde se situa o Centro de Saúde de Grândola.
10
Serra da Caveira.
11
BARATA, João Augusto, MONTEIRO, Severiano, Catálogo da Secção e Minas da Exposição Nacional de 1888, Lisboa, 1889, pp. 105 – 106.
Nota: Fig. 36 – Pondus de barro proveniente da Herdade de Martim Parreira, oferecido ao Museu Etnológico por Jorge de Vasconcelos Nunes.
2

DR. MANUEL MATEUS
(Monte da Estrada, Grândola,
10.01.1870 - Grândola, 27.01.1955)

Licenciado em Direito pela Universidade de
Coimbra, foi Presidente da Câmara Municipal de
Grândola entre 1929 e 1934. Interessado pela História Local, foi um dos primeiros grandolenses a
dedicar-se à Arqueologia, em particular ao período romano. Publicou, pelo menos, dois artigos:
“Castello Velho do Loisal”, em 1895, na revista O
Archeologo Português, dirigida por José Leite de
Vasconcelos, e “Grândola Antiga”, na década de 1930,
no Álbum Alentejano, dirigido por Pedro Muralha.

JOSÉ LEITE DE VASCONCELOS
(Ucanha, Tarouca,
07.07.1858 - Lisboa, 17.05.1941)

Licenciado em Ciências Naturais, em 1881, e em
Medicina, pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto,
em 1886. Durante o curso de Medicina escreveu
a obra Tradições Populares de Portugal1. Na tese
de licenciatura, intitulada A Evolução da Linguagem, já demostrava apreço pelos domínios da Filologia e da Arqueologia. Exerceu a profissão de
médico durante apenas um ano e em 1888 ingressou como Conservador na Biblioteca Nacional, onde trabalhou durante 23 anos. Empenhou-se na criação de um museu dedicado ao conhecimento das origens e tradições do povo português, fundando em 1893 o Museu Etnográfico
Português (atual Museu Nacional de Arqueologia). Em 1901 doutorou-se em Filologia, com honras, na Universidade de Paris, com a tese Esquisse
d'une dialectologie portugaise e em 1911 lecionou
Filologia Clássica na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, continuando, contudo, a
dirigir o Museu Etnográfico. Na Faculdade de Letras lecionou também Numismática, Epigrafia e
Arqueologia. Reformou-se em 1929. Deixou obras
que compreendem as áreas da Etnografia, Filologia, Arqueologia, Numismática e Epigrafia.
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Obras Municipais
ALDEIA DO PICO VAI TER NOVO
CENTRO COMUNITÁRIO
A Câmara Municipal de Grândola aprovou a abertura do procedimento
de concurso público para a construção do Centro Comunitário da Aldeia
do Pico - uma obra há muito desejada pela população e que vai contribuir
para o reforço da coesão social. Este novo espaço, projetado com o
envolvimento da Associação de Moradores, 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 tem como valor de referência 270 mil euros.

ANTIGO CASÃO DO RANCHO DE ÁGUA DERRAMADA
VAI SER ADAPTADO A CENTRO COMUNITÁRIO
Já está a avançar o procedimento para a adaptação do antigo casão
do rancho de Água Derramada a Centro Comunitário. Esta intervenção
vai incluir a substituição da parte da cobertura em fibrocimento por uma
cobertura em chapa de aço com isolamento, a substituição da estrutura
da cobertura por uma estrutura metálica, o que inclui retirar os pilares
existentes para que o espaço multiusos fique completamente amplo,
a demolição e construção integral de novas instalações sanitárias
e balneários, novas redes de abastecimento de águas e esgotos
domésticos e pluviais, novas redes de instalações eléctricas, rede
de instalação de telecomunicações, pavimento em cimento afagado,
tetos falsos em gesso cartonado e pintura geral do edifício. A obra tem
um valor previsto superior a 72 mil euros.

MELIDES VAI TER RECINTO
MULTIDESPORTIVO
Já está a avançar o procedimento para a construção de um recinto
multidesportivo na Aldeia de Melides. Este equipamento, há muito
desejado nesta Freguesia, será instalado no logradouro do Centro
Escolar de Melides e terá um acesso pelo exterior, servindo desta forma
os alunos do Centro Escolar e a população em geral. Este novo
equipamento, que tem um valor previsto superior a 84 mil euros, terá
piso em relva sintética aplicada sobre betão, e estrutura em aço
e polietileno de alta densidade.

CEMITÉRIO MUNICIPAL VAI TER
NOVOS PASSEIOS E NOVA REDE DE PLUVIAIS
A Câmara Municipal de Grândola está a avançar com o procedimento
para a requalificação dos arruamentos do Cemitério Municipal, bem
como, a execução de uma nova rede de águas pluviais. A intervenção,
com um valor previsto superior a 60 mil euros, justifica-se tendo em
conta o mau estado do pavimento existente, em terra batida, já não
cumprindo os requisitos mínimos para uma circulação pedonal
confortável e segura.

REQUALIFICAÇÃO DOS BALNEÁRIOS
DO PARQUE DESPORTIVO VAI CONTINUAR
A Câmara Municipal de Grândola está a avançar com o procedimento
para a 2ª fase da requalificação dos balneários do Parque Desportivo
Municipal. A exemplo da intervenção anterior, está contemplado na
empreitada a substituição de loiças sanitárias e de unidades de duche,
a repavimentação dos espaços, novo mobiliário e pintura geral. Será
também instalada uma nova conduta de água quente para abastecer
todos os balneários. A obra tem um valor previsto superior a 65 mil
euros.

O
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REDE DE ESGOTOS VAI CHEGAR
À AZINHAGA DAS MILHARADAS
E À RUA CAMILO CASTELO BRANCO
A Câmara Municipal de Grândola vai iniciar, a curto prazo, a empreitada
para extensão da rede de águas residuais domésticas até à Azinhaga das
Milharadas e à Rua Camilo Castelo Branco, numa extensão aproximada
de 1,8km. A intervenção, que tem um custo previsto superior a 168 mil euros
e que conta com comparticipação financeiro no âmbito da candidatura
apresentada ao novo quadro comunitário de apoio, permitirá, através
de vários colectores gravíticos, fechar a zona de drenagem de Grândola,
garantindo a universalidade e a qualidade do serviço prestado.

VAI AVANÇAR A REQUALIFICAÇÃO
DA ZONA ENVOLVENTE AO POLIDESPORTIVO
DA ALDEIA DO FUTURO
Após a requalificação, no final do ano passado, do polidesportivo
descoberto da Aldeia do Futuro, a Câmara Municipal de Grândola está
a avançar, como previsto, com o procedimento para a requalificação
da zona envolvente a este espaço público. A intervenção, com um custo
previsto superior a 63 mil euros, contempla novos passeios,
melhoramentos nas zonas ajardinadas e na rede de rega, iluminação
pública e novo mobiliário urbano, incluindo um novo equipamento infantil.

CÂMARA MUNICIPAL CONTINUA
A REQUALIFICAR HABITAÇÕES SOCIAIS
A Câmara Municipal de Grândola continua a requalificar as habitações
sociais, para que as mesmas sejam disponibilizadas, com todas
as condições, aos cidadãos mais desfavorecidos. Neste sentido,
encontra-se a decorrer obras em 5 apartamentos do Bairro
da Esperança e numa moradia do Bairro do Barranquinho no Lousal.
As 6 intervenções têm um custo total superior a 47 mil euros.

OBRAS EM EXECUÇÃO

CASA LUIS DIAS

CASA MOSTRA DOS PRODUTOS ENDÓGENOS

PRAÇA DA REPÚBLICA (PRAÇA DAS PALMEIRAS)

IGREJA DE SÃO PEDRO

REDE DE ÁGUAS E PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO DA LIBERDADE/AMOREIRAS
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ESTÁ CONCLUÍDA
A REQUALIFICAÇÃO
DOS PAVILHÕES
DA FEIRA
A Câmara Municipal de Grândola concluiu
recentemente as obras de requalificação
dos pavilhões da feira. Os trabalhos incluíram
a substituição total das já muito deterioradas
telhas de zinco, por uma única cobertura,
autoportante, que abrange os dois pavilhões
e o corredor central – aumentando deste modo
a área coberta para 2.200 m2, a substituição
dos portões principais, nova iluminação interior
e exterior e a pintura total do espaço.

CONTINUA A REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA

CANAL CAVEIRA

CANAL CAVEIRA

CARVALHAL

MELIDES – TRAVESSA ANTÓNIO ALEIXO

A Câmara Municipal de Grândola continua a requalificar a rede viária mais degradada, um pouco por todo o Concelho. Neste sentido, concluiu
recentemente os trabalhos em Canal Caveira e estão em fase final os trabalhos no Carvalhal e em Melides. Avançará a curto prazo mais quatro
empreitadas, que incluem intervenções no Bairro do Arneiro, Bairro de São João, Bairro Vale Pereiro, Cerrado das Aranhas, novo Quartel
dos Bombeiros e outras zonas do Centro da Vila.

