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INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

mensagem do Presidente

“

A forte dinâmica que temos vindo a implementar em
todo o Concelho, e o desenvolvimento que daí está
a resultar, é indesmentível.

GRÂNDOLA:
A DINÂMICA QUE SE VÊ!

”

Caras/os Grandolenses,
Está à vista de todos que o concelho de Grândola atravessa um dos seus melhores momentos. A forte dinâmica que temos vindo a implementar em todo o Concelho, e o desenvolvimento que daí está a resultar, é indesmentível.
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

Tudo isto, e muito mais, estará em destaque na 376ª edição da Feira de Agosto - A grande
festa do povo do concelho de Grândola, que de ano para ano, se afirma como um certame
de referência Nacional, onde a tradição e a identidade se aliam à inovação e à criatividade.
Boa feira, boas férias, bom convívio!

breves

MUNICÍPIO ASSINOU PROTOCOLOS
COM O ESTABELECIMENTO
PRISIONAL DE PINHEIRO DA CRUZ
A Câmara Municipal assinou com a Direção –
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
protocolos para a formação e empregabilidade
remunerada de reclusos que se encontram em
regime aberto no Estabelecimento Prisional
de Pinheiro da Cruz. A assinatura de protocolos
decorreu dia 8 de agosto no âmbito das
comemorações do 67.º aniversário deste
estabelecimento prisional, numa cerimónia
presidida pela secretária de Estado da Justiça,
Anabela Pedroso, em que participou o Presidente
da Câmara de Grândola, António Figueira Mendes,
e o Diretor Geral da DGRSP, Celso Manata.
Nesta sessão foram ainda inaugurados seis
quartos para visitas íntimas e um novo sistema
de videovigilância (CCTV), com 150 câmaras,
num investimento global de 171 mil euros.
F

Para além das dezenas de obras municipais e de grandes investimentos privados – que
estão em execução ou que iniciarão a curto/médio prazo, continuamos empenhados em
garantir que os nossos jovens possam aproveitar as oportunidades abertas com o desenvolvimento em curso. Foi nesse sentido que assinámos um protocolo de colaboração com
o Instituto Politécnico de Setúbal – para aqui realizarmos cursos na área da gestão turística e da produção aeronáutica.

BENFICA REALIZOU
ESTÁGIO EM TRÓIA
A segunda parte dos trabalhos que antecedem
a época competitiva do Sport Lisboa e Benfica
decorreu no centro de Estágio José Mourinho
em Tróia, no nosso Concelho. O primeiro dia
de trabalhos da 2.ª fase do estágio da equipa
encarnada decorreu no dia 9 de julho com uma
sessão de trabalho aberta à Comunicação
Social nos 15 minutos iniciais. Foram muitos
os adeptos que não quiseram perder
a oportunidade de ver de perto os jogadores
e a equipa técnica.

CAMPANHA PROMOCIONAL
TURÍSTICA NO LITORAL
DO CONCELHO
O arranque da época balnear e abertura
dos Postos de Turismo de Verão do Carvalhal
e de Melides aconteceu no passado dia 16
de junho e foi assinalado com uma campanha
de promoção turística. Na ação desenvolvida
pelos Técnicos Municipais de Turismo foram
distribuídas brochuras turísticas
e merchandising do Concelho aos turistas
e visitantes. A campanha decorreu em Tróia,
junto ao Catamarã, na Praia da Comporta
e nos Postos de Turismo de Melides
e do Carvalhal.

ficha técnica
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Atividade Municipal

ZONA INDUSTRIAL LIGEIRA
EM FORTE DESENVOLVIMENTO

A Zona Industrial Ligeira de Grândola continua
em forte desenvolvimento, sendo já visíveis as diversas obras que estão a ser implementadas. Da
responsabilidade da Câmara Municipal, já estão
a avançar os trabalhos de substituição dos postes de alta tensão – uma intervenção que vai permitir altear as linhas de alta tensão, de forma a

garantir que estas deixam de ser um entrave à instalação de empresas. Está a iniciar-se a construção da 2ª fase da Alameda José Amaro, que fará
a ligação entre a ZIL e o IC1. Também já são bem
visíveis os avanços na construção da fábrica da
LAUAK Grândola. A empresa pretende começar
a produção já no próximo ano.

ASSINADO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA
E O INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL
O Município de Grândola celebrou no dia 25 de
julho um protocolo com o Instituto Politécnico de
Setúbal (IPS), que permitirá o lançamento em Grândola de dois Cursos de Técnico Superior Profissional (CTeSP) na área da gestão turística e da produção aeronáutica. Estes cursos, de nível superior,
visam criar novas oportunidades para os jovens
do Concelho e aumentar a capacitação dos recursos humanos locais para o aproveitamento das
possibilidades abertas pelo desenvolvimento em
curso no concelho de Grândola. O documento
assinado visa “potenciar as relações entre o Instituto Politécnico de Setúbal e o Município de Grândola, com o objetivo de responder à matriz de
desenvolvimento da região e à sua estratégia de
especialização inteligente” assim como “permitir,
considerando a especificidade da região de Grân-

AUTARCAS GRANDOLENSES
REUNIRAM COM SECRETÁRIA
DE ESTADO DA SAÚDE

A Assembleia e a Câmara foram recebidas
no passado dia 17 de julho no Ministério
da Saúde para colocar aos responsáveis
governativos os problemas com que se
debate o Serviço Nacional de Saúde no
Concelho e na Região, tendo ficado
definida a urgência de colocação de um
meio de emergência no litoral. A audiência,
que surgiu a pedido da Assembleia
Municipal, teve a presença da Secretária
de Estado Rosa Valente de Matos e do
Presidente da Administração Regional de
Saúde do Alentejo, que debateram com os
representantes municipais, o Presidente
da Assembleia e um membro de cada força
política, e com o Presidente da Câmara,
a situação do SNS no Concelho, bem como
os serviços prestados pelo Hospital do
Litoral Alentejano. Embora se reconheça
que todos os utentes do concelho de
Grândola dispõem de médico de família,
facto positivo e único no Litoral Alentejano,
continuam a subsistir alguns problemas e
a manter-se a exigência de funcionamento
do serviço de urgência no Centro de Saúde,
bem como a melhoria de todas as extensões
de saúde. Por melhores condições de
saúde na região, nomeadamente pela
resolução dos graves problema no
Hospital do Litoral Alentejano, utentes e
enfermeiros, com o apoio das autarquias
locais, realizaram no dia 28 de junho,
mais uma ação de protesto junto ao HLA.

dola, que as áreas de intervenção assentem em
sectores onde o Concelho é já referência e apresenta fortes indícios de crescimento como a aeronáutica e o turismo”. O Protocolo de Cooperação
prevê igualmente a possibilidade de concretização de projetos de investigação e desenvolvimento.

CÂMARA MUNICIPAL REGULARIZOU
SITUAÇÃO DE TRABALHADORES PRECÁRIOS
Os 35 trabalhadores com vínculo laboral precário,
das carreiras de assistente operacional, assistente
técnico e técnico superior, assinaram no dia 2 de
julho, os contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. A integração dos trabalhadores foi feita ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários
(PREVP) – que permitiu regularizar a situação destes
trabalhadores, cujas funções que desempenham
correspondem a necessidades permanentes da
autarquia. Na sessão de assinatura dos contratos,
o Presidente da Câmara Municipal de Grândola
demonstrou a satisfação da autarquia por conseguir
assegurar a estes trabalhadores um emprego estável e com direitos – a grande maioria deles nesta

A

situação há vários anos. Ao abrigo do PREVP, no
passado dia 1 de agosto, foram também integrados
os Sapadores Florestais que têm um papel relevante na defesa e proteção da floresta, dos bens públicos e privados e da população em geral.

MUNICÍPIO ADQUIRE NOVO
AUTOCARRO, EQUIPADO
PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

Esta nova viatura com um custo superior
a 200 mil € irá substituir o autocarro de
32 lugares que, por imposição legal, não
poderá continuar a efetuar o transporte
de crianças. O autocarro de marca SCANIA
tem uma potência de 410 cavalos e cumpre
todas as normas ambientais europeias,
permitindo uma redução de gastos em
combustível, aliada ao elevado conforto
para os utentes. Este equipamento está
dotado de uma plataforma elevatória para
transporte de pessoas com mobilidade
reduzida, podendo simultaneamente
transportar passageiros em cadeira de rodas.
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24ª EDIÇÃO
DA ROTA DAS TABERNAS
A 24º edição da Rota das Tabernas começou no
dia 2 de junho numa das mais antigas e típicas
casas de pasto do centro da Vila Morena! Após
um interregno de vários anos a Casa de Pasto “Ti
Júlio” voltou a integrar o itinerário da Rota das
Tabernas que contou ainda com a participação da

“Taberna dos Mosqueirões”, “Café Triunfo”, “A Taberna”, “O Justense” e a Tasquinha “Zé de Moura”. Ao longo de mais de um mês as seis tabernas deram a provar os sabores típicos da gastronomia regional num ambiente genuíno animado pelo cante alentejano e grupos de música ins-

trumental do cancioneiro tradicional alentejano.
A iniciativa gastronómica promovida pelo Município de Grândola, com o apoio do Turismo de
Portugal, tem como objetivo a revitalização das tabernas e a promoção e valorização da gastronomia regional e da cultura popular.

GERAÇÃO + JUNTA CENTENAS
DE SENIORES EM GRÂNDOLA
Centenas de seniores participaram na 10ª edição
da Feira Sénior que decorreu em Grândola nos
dias 15 e 16 de junho. O primeiro dia do evento foi
preenchido com a palestra “Estimulação Cognitiva – Importância na População Sénior” e com a
demonstração de atividades letivas. No dia 16, a
Feira começou com a habitual arruada pelas ruas
da Vila Morena, acompanhada pela Banda da Música Velha, até ao Parque de Feiras e Exposições.
Ainda no período da manhã os mais de 350 seniores dos programas de Envelhecimento Ativo
de Grândola – Universidade Sénior e Programa
Viver Solidário – e de projetos de outros concelhos

convidados: Almodôvar, Beja, Castro Verde, Serpa
e Sines, participaram no 13º Encontro Regional
de Exercício Físico para a População Idosa. À
tarde houve almoço de confraternização e vários
momentos de animação, com as atuações dos
Grupos da USG - Universidade Sénior de Grândola, do Programa Viver Solidário e do Grândola
Sports Clube e matiné com o acordeonista João
do Carmo. Dois dias depois da Feira Sénior os
alunos da USG realizaram um conjunto de atividades, que decorreram entre 18 e 20 de junho,
para assinalar o encerramento do ano letivo que
terminou com o habitual jantar convívio.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Muita cor, alegria e brincadeira pintaram o Jardim 1.º de Maio no passado dia 1 de junho! O maior espaço verde de Grândola voltou a ser o palco
das Comemorações do Dia Mundial da Criança! A festa decorreu durante toda a tarde e ofereceu um diversificado conjunto de atividades lúdicas
e pedagógicas que as crianças puderam realizar nas dezenas de espaços localizados ao longo do jardim e dinamizados por técnicos municipais
e entidades e associações do Concelho, que em conjunto com o Município prepararam e organizaram a iniciativa dirigida aos mais novos.

#.05

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Atividade Municipal

A

CICLO
“CAFÉ CINEMA”

CINE GRANADEIRO APRESENTOU
TEATRO DE EXCELÊNCIA

O Município de Grândola e a Sociedade
Musical Fraternidade Operária
Grandolense apresentaram de junho
a agosto o Ciclo de Cinema “Café
Cinema”. “Monty Python – a Vida
de Bryan” foi a primeira das quatro
grandes comédias exibidas
semanalmente em junho no pátio
da SMFOG - Música Velha. O Ciclo
de Cinema em julho foi dedicado aos
grandes realizadores Italianos Dino
Risi, Federico Fellini e Ettore Scola.
Agosto contemplou a exibição de
cinema de animação. “Nem Guerra,
Nem Paz”, “Feios, Porcos e Maus” e
“Persépolis” foram alguns dos grandes
clássicos da 7ª arte apresentados no
Ciclo de Cinema que iniciou no dia 6
de junho e terminou a 16 de agosto.

A excelente interpretação da jovem atriz Teresa
Mello Sampayo pautou o espetáculo de teatro levado à cena no Cine Granadeiro Auditório Municipal. A peça “A Pessimista”, com texto e encenação de Hélder Mateus da Costa, com assinatura de A Barraca – Teatrocinearte, foi apresen

tada no dia 7 de junho. No dia 23, Sofia Alves e
João de Carvalho estiveram em Grândola como
protagonistas da comédia “Porta com Porta”
escrita por Lázaro Matheus com encenação de
Celso Cleto. O divertido espetáculo cativou o público que aplaudiu de pé.

A Animação de Verão promovida pelo Município
de Grândola durante o mês de julho levou ao
Jardim 1.º de Maio espetáculos gratuitos de
música, teatro, contos, um Festival de Folclore e
o Desfile Miró Lab. A primeira sexta-feira de
“Animação de Verão” começou com um grande
concerto de Hip-Hop / R&B com jovens músicos
de Grândola: Pazcal, Sopa, Soraia Gonçalves e
Filtro. Na semana seguinte houve Teatro de Rua
com “Uma História às Arrecuas” pelo Ao Luar
Teatro. As manhãs de sábado foram preenchidas
com Sessões de Contos: “Batucada de Palavras”
com Ângela Ribeiro“, Mil Histórias para Contar”
com Clara Haddad, “Contos com Magia” com Rui
Ramos e A Mina da Ciência com histórias e atividades científicas desenvolvidas pela equipa do
Centro Ciência Viva do Lousal. Nas noites de sábado realizou-se, no dia 14, o Festival de Folclore
de Verão com a participação do Rancho Folclórico 5 Estrelas de Abril (Grândola), Rancho Folclórico da Figueira (Portimão) e o Rancho Folclórico
de Cortiçadas de Lavre (Montemor-o-Novo). No
dia 21, a Banda Filarmónica da Musica Velha
apresentou o Concerto Numa Noite de Verão “As
Bandas Sonoras dos Filmes das Nossas Vidas” e
no dia 28 realizou-se o Desfile Miró Lab com pinturas faciais e corporais inspiradas nas obras de
Joan Miró preparado no âmbito do projeto Verão
Azul. Na primeira sexta-feira de agosto “Como se
fora Seu Filho” apresentou o concerto de Manolho Bacalhau, uma iniciativa da Associação José
Afonso com o apoio do, Município de Grândola,
para assinalar o aniversário do nascimento de
José Afonso.

ANIMAÇÃO DE VERÃO
NO JARDIM 1º DE MAIO
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TRÊS PROJETOS DE SUCESSO OCUPAM
AS FÉRIAS DE VERÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
Cerca de 700 crianças e jovens de todo o Concelho integram neste verão três projetos de e com o
apoio do Município de Grândola. O “Bora Lá
Bulir”, programa lançado pela Câmara Municipal em 1999 com o objetivo de contribuir para a
ocupação dos tempos extra letivos dos jovens
através do desenvolvimento de atividades que promovem uma experiência em contexto de trabalho, integra este ano 115 jovens do concelho de
Grândola com idades compreendidas entre os 15
e os 25 anos. Este ano, pela primeira vez, as colocações foram alargadas à Creche e Jardim de
Infância de Grândola e ao Núcleo Pais em Rede.
O programa desenvolve-se até 14 de setembro
em diversos locais de trabalho escolhidos pelos
jovens: Biblioteca nas Praias de Melides e Carvalhal, Turismo, Desporto, entre outros serviços
municipais, Jardins de Infância, Centros Escolares e Juntas de Freguesia do Concelho. Cada
jovem participante tem uma ocupação diária de 4
horas durante 10 dias uteis.
No Programa “Vivam as Férias de Verão” participam 503 crianças e jovens de todo o Concelho.
A iniciativa do Município de Grândola pretende
dar resposta ao nível da ocupação dos jovens e
crianças em tempo de férias escolares. Cada pausa letiva (Natal, Páscoa e Verão) tem programa
próprio, preparado e proposto antes do início das
férias. O “Vivam as Férias de Verão” decorre
entre 3 de julho e 23 de agosto, com atividades
desenvolvidas pelo Património Cultural, Biblioteca, Arquivo Municipal e Estúdio Jovem. À Descoberta de profissões antigas, leitura de histórias,
escrita criativa, música e cinema, visitas a parques temáticos e manhãs na praia foram algumas das atividades dinamizadas neste verão.

Oitenta crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 24 anos participaram no
“Verão Azul – A Arte pela Inclusão” projeto de
Artes Performativas com direção artística de Laura Nyögéri. O projeto promovido pelo Núcleo de
Grândola da Associação Pais-em-Rede em parceria com a Macau ArtFusion e o Município de
Grândola tem como objetivo a inclusão de crianças e jovens com/sem necessidades especiais. O

“Verão Azul” combinou workshops de expressões
criativas, jogos e artes plásticas, sessões fotográficas, um desfile com inspiração na obra do pintor espanhol Joan Miró que decorreu, no jardim
1.º de maio, no dia 28 de julho e o espetáculo de
Teatro “Anda Ver o Mar” baseado na obra de Sofia
de Mello Breyner Andresen que esgotou a sala de
espetáculos do Casino de Tróia no passado dia 19
de agosto.
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CÂMARA CONTINUA
A APOIAR OBRAS
DE RESTAURO
NA IGREJA DE SANTA
MARGARIDA DA SERRA

UM MONUMENTO PARA O LOUSAL

5ª SESSÃO PÚBLICA APRESENTOU EXPOSIÇÃO
SOBRE A PRIMEIRA FASE DO PROJETO
A Inauguração da Exposição dos trabalhos elaborados no âmbito do Projeto de Arte Pública
Participativa no Lousal “Um Monumento para o
Lousal” teve lugar dia 23 de junho no Salão do
Lousal e contou com a presença da Vice-Presidente da Câmara de Grândola, Carina Batista. A
Exposição visa dar a conhecer a primeira fase do
projeto, a partir de uma abordagem documental,
assente na apresentação das sessões de trabalho e nos registos fotográficos e videográficos rea-

lizados durante as mesmas. A exposição é o resultado de um plano de trabalho participativo
que começou em janeiro deste ano e que envolve
a população do Lousal e a equipa da Faculdade
de Belas Artes da Universidade de Lisboa. O projeto
centra-se no objetivo de devolver a arte à sociedade, desenvolvendo a conceção plástica de um
Monumento de homenagem à atividade mineira,
a ser implantado na aldeia mineira do Lousal, no
concelho de Grândola.

ENTREGA DO PRÉMIO
DR. EVARISTO SOUSA GAGO
O Prémio Dr. Evaristo de Sousa Gago que distingue os melhores alunos dos 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, e do Ensino Secundário Profissional
e Regular do concelho de Grândola, foi entregue
no dia 29 de junho, numa Cerimónia que decorreu
no Cineteatro Grandolense. Foram entregues
os Prémios aos vencedores do ano letivo 2016/
2017. Cristiana Sofia Carneiro Belga e Gabriel da
Costa Pereira foram os vencedores ex. aequo do
prémio de melhor aluno do 2º ciclo do ensino
básico. Inês Filipa Nunes Pereira foi a melhor
aluna do 3º ciclo do ensino básico. Alexandre
Daniel dos Santos Rodrigues foi o vencedor do
prémio para o Ensino Secundário Regular e André Alberto Viegas o melhor aluno do Ensino Secundário Profissional. Recorde-se que o prémio
resulta da parceria entre a Comissão Pró-Monumento ao Dr. Evaristo de Sousa Gago, o Crédito

COMEMORAÇÕES
DO DIA INTERNACIONAL
DA JUVENTUDE

Agrícola da Costa Azul e a Câmara Municipal de
Grândola, como homenagem ao legado do Dr.
Evaristo de Sousa Gago. Desde a 1ª Cerimónia,
ano letivo de 1994 / 1995, já foram distinguidos 70
alunos do nosso Concelho.

GRÂNDOLA RECEBEU O II SEMINÁRIO
DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO LITORAL
Mais de 140 professores, formadores e educadores participaram no passado dia 3 de julho no II
Seminário de Educação do Alentejo Litoral que
se realizou no Cine Granadeiro. Diferenciação pedagógica, avaliação de alunos e práticas e cenários de inovação em educação foram os temas
em destaque nesta iniciativa com organização conjunta do Agrupamento de Escolas de Grândola,
do Centro Local de Aprendizagem (CLA) da Universidade Aberta (UAb) em Grândola e da Câmara Municipal de Grândola.

O Município está a apoiar
financeiramente os trabalhos
de conservação e restauro da Igreja
de Santa Margarida da Serra
nomeadamente as obras de restauro
do retábulo mor e das esculturas que
integram o mesmo. Refira-se que este
Templo, que se encontra em vias
de Classificação assim como o seu
património integrado, mantem
preservados altares em estilo
maneirista e imaginária coeva sendo
um dos mais singulares do Concelho,
constituindo por isso um património
relevante para a comunidade
grandolense que importa salvaguardar
e valorizar.

A arruada da Banda “Farratuga” que
contou com pequenos apontamentos
musicais pelo Centro da Vila, assinalou
as Comemorações do Dia Internacional
da Juventude na noite de domingo,
12 de agosto. A Musica dos animados
“Farratuga” acompanhou as ações
de sensibilização destinadas aos mais
novos, desenvolvidas por técnicos
da APF – Associação para
Planeamento da Família e Técnicos
de Juventude. A iniciativa do Município
de Grândola pretendeu duma forma
descontraída, sensibilizar e aconselhar
os mais jovens sobre saúde sexual
reprodutiva.
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entrevista

CENTRO CIÊNCIA VIVA DO LOUSAL

Fomos até ao Centro Ciência Viva do Lousal. Estão integradas na equipa 13 pessoas. Recebeu-nos
o Presidente da Instituição, Prof. Jorge Relvas, que nos envolveu no projeto inaugurado há 8 anos e que
se encontra em permanente crescimento, sendo uma ambiciosa iniciativa de educação não formal para
a Ciência e Tecnologia, valorização da memória e património mineiro, reabilitação socio-económica
e ambiental do território e, deﬁnitivamente, uma escolha para o turismo!

Que desafio gostaria de evidenciar nestes 8
anos de Centro Ciência Viva?
Tem sido uma aventura, no bom sentido, com um
enorme impacto, a muitos níveis. O Centro Ciência Viva do Lousal é um dos 20 centros da rede
nacional Ciência Viva e, nessa medida, desenvolve
as atividades que cumprem a sua missão: educação para a ciência e tecnologia. Fá-lo com o mesmo grau de exigência que qualquer outro centro
da rede. Temos tido, da parte da tutela e da Agência Ciência Viva, o reconhecimento de que o fazemos de uma forma exigente e com muito sucesso.
E o Projeto Relousal?
Em paralelo, o centro também é parte do programa integrado de reabilitação da Aldeia Mineira
do Lousal – Relousal. A inauguração do centro veio
introduzir um motor de dinamização que fazia falta para atrair público ao Lousal e com isso justificar, não apenas a atividade do centro, mas a de
todas as outras componentes do projeto, como
sejam o restaurante, artesanato, hotel. Aos poucos, todos os anos têm vindo a ser acrescentadas
novas valências. Primeiro, um novo edifício que
acolhe a exposição “Homo Sapiens – a ciência das
nossas casas”. Foi entretanto completado o pro-
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grama de reabilitação ambiental da corta mineira,
com vista ao tratamento das águas ácidas e, mais
recentemente, o programa para a reabilitação da
Galeria Waldemar, que permitiu que uma galeria
mineira se transformasse num projeto de musealização e visitação. Nos anos mais recentes, a
equipa Ciência Viva tem chamado a si projetos de
valorização e modernização do Museu Mineiro
(antiga Central Eléctrica) que vão trazer intervenções muito importantes naquele espaço durante
este ano e no próximo.
Dentro destas grandes componentes, desenvolvem ainda uma imensidade de atividades
temporárias, para lá das paredes do Centro
Ciência Viva
Certo. Ninguém passa pelo Lousal; é preciso vir
de propósito. Nós atraímos cada uma das 22 mil
pessoas por ano que vêem visitar-nos ou participar nas nossas atividades e que já perfazem mais
de 145 mil pessoas desde a inauguração. Nós também desenvolvemos muitas atividades no concelho de Grândola – a “Mina Vai à Escola, à Biblioteca, ao Cinema, ao Jardim, às Praias” – e, também,
cada vez mais, nos outros concelhos do Alentejo
Litoral, porque não há qualquer outro Centro da
Rede Ciência Viva em qualquer destes cinco Concelhos.
O impacto que a atividade do centro tem na
vida da comunidade grandolense já é muito
significativo, concorda?
Sim. É uma atividade muito exigente. Tem beneficiado muito do envolvimento muito empenhado e
muito comprometido do Município de Grândola,
que, para além da coesão e valorização socio-económica do seu território, vê, e bem, nestas iniciativas uma oportunidade estratégica de criar vetores turísticos do litoral para o interior, acrescentando outros valores a valências ao Concelho que
não apenas “sol e mar”. O Município é assim o
grande motor deste Centro, mas para além deste
há outros intervenientes, que incluem desde o
início a Fundação Frédéric Velge e a Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, em particular,
sendo que este envolvimento é muito importante,
porque sem conhecimento não se fazem projetos
de valorização do conhecimento. Tudo isto para
além, obviamente, da casa-mãe da rede que é a
Agência Ciência Viva. A equipa é fundamental. Se
não existissem atores no terreno, se os módulos
não fossem apadrinhados e envolvidos por pessoas
e conhecimento não chegavam ao público e não
cumpriam a sua missão.
O que é que os visitantes procuram no Centro? Qual o perfil dos visitantes?
O Centro começou por ter um público maioritariamente escolar; atraímos escolas do país inteiro,
mas, em particular, dos distritos de Lisboa, Setúbal e depois a Sul, do Alentejo e Algarve, mas,
atualmente e cada vez mais, o público é maioritariamente não escolar. Em percentagem relativa
temos mais de 55% de público não escolar: famílias, turistas, grupos não escolares. As motivações variam muito. Temos uma oferta enquadrada nos currículos escolares, mas também uma
oferta muito forte e original enquadrada na valorização do património, turismo cultural, turismo de
natureza. O Lousal já está no mapa e a renovação
dos conteúdos, através de exposições temporárias que são acrescentadas permanentemente,
permitem atrair e renovar o interesse de cada vez
mais visitantes.

A Luminar foi a última exposição inaugurada, fale-nos um pouco desta exposição:
É uma exposição fantástica, que nasceu de um
desafio da Agência Ciência Viva aos centros, no
sentido de se unirem em consórcios para conceber e produzir exposições originais que, depois, deverão itinerar pelos centros. Se as propostas fossem
aprovadas, a Agência assumia o seu financiamento. O CCV Lousal liderou um consórcio que incluiu
os Centros Ciência Viva (CCV) de Tavira, de Faro, o
Planetário Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e o
Expo-Lab, em S. Miguel, Açores. Estes 5 centros
criaram uma exposição, com módulos interativos
em torno de um enredo, uma história a que chamámos “LUMINAR”. Há vários níveis de leitura,
desde o mais infantil (materializado numa banda
desenhada) até ao nível do ensino superior. São 7
fotões que nascem no Sol e viajam até à Terra e
interagem com as várias “esferas” do nosso Planeta: Atmosfera, Bioesfera, Geoesfera, Hidroesfera.
Neste contexto, desenvolveram-se módulos interativos que dão enfâse a temas atuais como as alterações climáticas, a vida nas profundidades onde
já não há luz, os lasers, a demografia, ou uma viagem de regresso ao espaço. Os conteúdos estão relacionados com a biologia, com a geologia, com a

física, com a sociologia, com a astronomia…. Desafiamos para que venham conhecer estas personagens! Este será o tema do stand do Centro Ciência
Viva do Lousal na Feira de Agosto do Município de
Grândola, onde estamos presentes todos os anos!
Receberam vários prémios ao longo dos
anos e fazem parte das entidades do Ano
Europeu do Património Cultural
Já recebemos 4 ou 5 prémios, desde o “Melhor
projecto de Geoconservação” até prémios de empreendorismo social, atribuído ao RELOUSAL –
Aldeia Mineira do Lousal. Muito recentemente,
recebemos o prémio de “Melhor Projecto Público”
atribuído pelo Turismo do Alentejo e Ribatejo, referente ao ano de 2017. Estamos também integrados no Ano Europeu do Património Cultural,
uma iniciativa internacional, onde estamos a desenvolver um cardápio de atividades alusivas ao
tema que se distribuem por todo o ano.
Na entrada do Centro há um vídeo “Rostos
do Lousal”, em que consiste?
Todas estas iniciativas se inscrevem no Plano Integrado de Reabilitação da Aldeia Mineira do Lousal e têm que fazer sentido para as pessoas do
Lousal. Hoje, passados 8 anos, a mágoa associada
ao fecho da mina foi dando lugar progressivamente a uma atitude de apoio e ajuda à nova “Mina de
Ciência” que é o CCV. A população foi-se assenhorando destas iniciativas e chamando-lhe suas. Temos uma preocupação constante em integrar a
população do Lousal, desde o início. O vídeo que
referiu é uma homenagem do Centro à população
do Lousal e aos seus familiares que trabalharam
na mina. Mudou-se o panorama da vida do Lousal
e do abandono a que parecia votada esta aldeia.
Empregamos jovens do Lousal e de todo o concelho de Grândola e contribuímos para alimentar a
economia local. O Lousal tem uma diversidade de
motivos de interesse que valem mesmo a pena
conhecer. Não só para quem vem de fora – todos
os anos recebemos visitantes e estudantes universitários de Espanha, Holanda, Inglaterra, Alemanha, França, Austrália, Canadá, Estados Unidos e
de tantos outros países – mas necessariamente
para a população nacional, onde se incluem com
destaque todos os Grandolenses, claro está.
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CONVÍVIO ALEGRIA
E MOVIMENTO

MÁRIO CASSACA VENCEU
A ULTRA MARATONA ATLÂNTICA
MELIDES – TRÓIA E PEDRO ARSÉNIO
A CORRIDA ATLÂNTICA
A Ultra Maratona Atlântica Melides – Tróia, com
43 km, e a Corrida Atlântica, com 15 Km foram disputadas no passado dia 1 de julho por cerca de 400
atletas. Mário Cassaca, atleta natural de Grândola que representa o Clube de Atletismo Odimarq, foi
o grande vencedor da Ultra Maratona com o tem-

po de 3.33.23. Pedro Arsénio, do Beja Atlético Clube,
venceu a Corrida Atlântica com o tempo de 0.51.18.
Em femininos Patricia Serafim do Beja Atlético Clube foi a primeira a cortar a meta da Ultra Maratona
com o tempo de 3.46.56 e Alexandra Alves foi a vencedora na Corrida Atlântica com o tempo de 1.06.31.

A 13ª edição do Convívio “Alegria
e Movimento”, distinguido com
a Bandeira da Ética atribuída pelo
Plano Nacional de Ética no Desporto,
decorreu no dia 8 de junho no
Complexo Desportivo Municipal
José Afonso, em Grândola, com
a participação de cerca de 300
crianças e jovens atletas praticantes
de diversas modalidades desportivas,
desenvolvidas pelo movimento
associativo e pelo desporto escolar,
na época desportiva e ano letivo
2017/18.

II MARATONA
BTT MELIDES

VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA
PASSOU PELA VILA MORENA
A “Volta a Portugal em Bicicleta” regressou a Grândola, no passado dia 2 de agosto. A 1ª Etapa, Alcácer do Sal-Albufeira, passou pela Rua D. Nuno
Álvares Pereira, com Meta Volante na Rua Dr.
José Pereira Barradas, em frente à Câmara Municipal e nem as altas temperaturas que se fizeram sentir demoveram os grandolenses de assistir e aplaudir os ciclistas. Para o Presidente da
Câmara de Grândola, António Figueira Mendes,
“A Volta a Portugal em Bicicleta permite uma visibilidade e um maior conhecimento da Vila de Grândola
e de todos os locais do Concelho por onde passa”.
Recorde-se que a primeira contagem de montanha foi em Santa Margarida da Serra, onde se registou também uma forte assistência.

TRIATLO SEGMENTO
DE GRÂNDOLA
– CIRCUITO
JOVEM DO ALENTEJO

A II Maratona BTT Melides decorreu
no dia 10 de junho, com a realização
da meia maratona com 45 KM,
a maratona numa distância de 75 Km
e um passeio com 10 km.
A organização foi da Juventude
Desportiva Melidense com o apoio
da Câmara de Grândola e Junta
de Freguesia de Melides.

Grândola recebeu dia 2 de junho o Triatlo
Segmento de Grândola – Circuito Jovem
do Alentejo, onde participaram atletas
dos escalões benjamins a juvenis. A prova,
que começou às 14h, foi constituída por
natação, ciclismo e atletismo. O Clube
Amiciclo e a Câmara de Grândola
organizaram o evento, que contou com
o apoio técnico da Federação de Triatlo
de Portugal.
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A VÁRZEA DAS VINHAS

NAS FONTES DOCUMENTAIS – 1622 A 1824

No século XVI, na cintura fértil que envolvia a sul o llugar da gramdolla encontravam-se diversas árvores de fruto, hortas e olivais mas
a cultura dominante era a vinha, o que se comprova pela designação atribuída à várzea – várzea das vinhas. Com a atribuição da Carta
de Vila, por D. João III a 22 de Outubro de 1544, assistiu-se a um novo período de desenvolvimento dando-se lugar a novas plantações
e ao início do controlo do processo vitivinícola pela Câmara Municipal. De facto, o vinho assumiu uma importância decisiva na economia
das gentes da vila, pois envolvia transversalmente a sociedade local, desde os proprietários das vinhas e lavradores que as exploravam
aos vários trabalhadores que aí granjeavam a sua subsistência.
1622 – LIVRO DAS ATAS
DAS VEREAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
(…) E logo na mesma Câmara acordaram e mandaram que enquanto durar o tempo das uvas, até
serem de todo vindimadas, que toda a pessoa que
for achada de noite nas vinhas ou de dia, não sendo
as vinhas suas e não sendo deles de renda alguma,
terá de coima e pena dois mil réis pagos da cadeia
e dela não será solto até as ditas vinhas serem vindimadas de todo. E, outrossim, mandaram que toda
a pessoa que fora achada de noite ou de dia, achando-se que é de suspeita, por entre as vinhas, não
indo em caminho direito pelas duas estradas do
Zambujal e Furadouro, terá de pena mil réis e pagos da cadeia e, além disso, estará quinze dias na
cadeia, tudo para as rendas do Concelho1.
CORTES DE 1641
(…) Esta vila está hoje mui autorizada e acrescentada de muitas benfeitorias, que de junto de si tem
uma várzea de vinhas muito grandiosa que é o meneio dela, donde todos se sustentam por serem de
muito proveito e vai em muito crescimento por terem
terras para se porem muito mais do que estão2.
1712 – COROGRAFIA PORTUGUESA
E DESCRIÇÃO TOPOGRÁFICA
DO FAMOSO REINO DE PORTUGAL
(…) O rio Davino, que tendo seu nascimento na serra,
que fica para a parte do sul, corre de poente para o
nascente, o qual junto da vila atravessa uma formosa várzea de vinhas, em que há mil e trezentos
milheiros, as mais fecundas de frutos e de menos
custo na cultura que se conhecem neste Reino. Ocu1

pará menos de uma légua de circuito, toda tapada
de parede em roda com quatro portas para serventia dos moradores, em tal forma que fechadas ficam vedadas dos gados. Há nesta várzea muitas
oliveiras de novo cultivadas, em tanta quantidade
que no primeiro ano em que a várzea se tapou se
achou, por assento feito na Câmara, fazerem-se de
novo seis mil pés de enxertos de oliveira. Há mais
na várzea muitas frutas de pêras, marmelos, figos
e outras árvores que, além de ser tudo em abundância para os moradores do povo, faz uma perspetiva muito vistosa de uma grande quinta pelo ameno das árvores que estão na margem do rio que a
atravessa, no qual há uma ponte de pedra que o
povo fez à sua custa, sem ajuda de outros povos, para
passagem dos moradores do Reino do Algarve e
Campo de Ourique, que passam para a Corte3.
1766 – PROVIMENTOS DO CORREGEDOR
Acordaram que nenhuma pessoa, de qualquer qualidade que seja, possa introduzir nesta vila e seu termo, sem licença da Câmara, vinho algum de fora,
nem mosto, nem uvas, por negociação, para delas
fazer mosto. Pena de seis mil réis, pagos da cadeia
por cada vez que fizerem a introdução dos ditos géneros, ficando estes perdidos e aplicados ao arbítrio da Câmara para obras pias, e nas mesmas penas incorrerão as pessoas que nesta vila e seu termo o recolherem4.
1768
Atendendo ao dano que fazem os gados nas fazendas, ordenaram que toda a pessoa que de noite
meter rês ou cavalgadura nas terras vagas de en-

tre as vinhas a comer as pastagens, desde o sol-posto até manhã clara, pagará por cada rês ou cavalgadura mil réis e estando o pastor com ela pagará dois mil réis, o que se entenderá sendo as terras
suas ou de renda, ficando de fora desta proibição a
cerca do Zambujal, por ficar das taipas das vinhas
para fora5.
1814 – JORNAL DE COIMBRA
O vinho aqui é tão generoso que me consta que,
não se lhe misturando leve porção de água nas vindimas, fica grosso, e se azeda mais facilmente; mas
esta regra faz lançar mais água do que é competente, e por isso nas tabernas vendem-se vinhetes6.
1824 – POSTURA DA CÂMARA MUNICIPAL
SOBRE A INTRODUÇÃO DOS VINHOS
DE FORA
Atendendo ao bem geral da povoação desta vila,
que vivem e subsistem dos rendimentos e trabalhos das vinhas por sustentar os jornaleiros na maior
parte do ano, determinam, segundo o costume e
prática antiga, constante na postura velha, que toda a pessoa que nesta vila ou termo introduzir vinhos de fora, sem licença da Câmara, pague de coima pela primeira vez 6 000 réis e perderá o vinho
que se venderá e o seu produto irá para o Concelho
e pela segunda vez que for encoimado pagará dobrado, por ser inimigo do bem público, cuja coima
poderá lançar não só o rendeiro ou jurado mas ainda qualquer empregado civil. A mesma Câmara
não poderá dar licença enquanto houver vinho da
terra. Veja-se a postura velha, fl. 44, e é por ela que
se deve sentenciar7.

Arquivo Municipal de Grândola, Fundo Câmara Municipal de Grândola, Atas das vereações, liv. AB1/5, fls. 155v-156 (PT/AMGDL/CMGDL/AB/1/00008).
ALMEIDA, Manuel Costa Gaio Tavares de, As Posturas. Dos anos de Seiscentos à República. Subsídios para uma Monografia V, Gráfica Santiago, Câmara Municipal de Grândola, 2007, pág. 183.
COSTA, Padre António Carvalho da, Corografia Portugueza, e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal, Tomo III, Braga, Tipografia de Domingos Gonçalves Gouveia, 1868-1869, pág. 335.
4
ALMEIDA, Manuel Costa Gaio Tavares de, Op. cit., pág. 85.
5
ALMEIDA, Manuel Costa Gaio Tavares de, Op. cit., pág. 85.
6
CHAVES, José Manuel, Jornal de Coimbra, vol.6, n.º27, pt.1 (março de 1814), pág. 189. José Manuel Chaves era médico em Grândola quando escreveu o estudo dedicado à descrição topográfica de
Grândola, aos costumes e agricultura locais, às doenças mais comuns e à febre-amarela que grassou na vila nos meses de março e abril de 1813.
7
ALMEIDA, Manuel Costa Gaio Tavares de, Op. cit., pp. 148-149.
NOTA: Todas as transcrições apresentadas encontram-se em português atual.
2
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COMISSÕES MUNICIPAL
E DISTRITAL DA PROTEÇÃO
CIVIL REUNIRAM
EM GRÂNDOLA

Na sequência do alerta da Autoridade
Nacional de Proteção Civil (ANPC) para
risco de incêndio muito elevado
a máximo no distrito de Setúbal, devido
às condições climatéricas adversas,
a Comissão Municipal de Proteção Civil
reuniu extraordinariamente, no passado
dia 3 de agosto, para ajustar os
procedimentos a tomar em caso
de incêndio. No mesmo dia reuniu
ainda, na Sala de Sessões do Município,
a Comissão Distrital de Proteção Civil,
no âmbito da mesma temática.

GRÂNDOLA PARTICIPA
NO PROJETO “MONTADO
DE SOBRO E CORTIÇA”

O vídeo do projeto “Montado de sobro
e cortiça” foi lançado no passado dia
28 de maio, representado por um
número alargado de parceiros,
abrangendo um vasto território a nível
nacional, sendo Grândola um dos
parceiros envolvidos. A implementação
da estratégia 2014-2020 para o recurso
endógeno “Montado de Sobro
e Cortiça”, tem como objetivo obter um
forte reconhecimento e valorização
do recurso, quer ao nível nacional, quer
internacional, assim como explorar
o património cultural e natural. Sendo
no Alentejo onde encontramos
as maiores explorações agrícolas,
propomos que veja as magníficas
imagens do vídeo, que são reflexo
de uma paisagem única onde Grândola
aparece por diversas vezes espelhada.

GRÂNDOLA
CONTA COM FORTE

DISPOSITIVO PARA
COMBATE A INCÊNDIOS

Um helicóptero de combate a incêndios e uma
tripulação de 5 elementos (GIPS), mais 11 elementos (GIPS) que atuarão em prevenção e fiscalização, formam o dispositivo de combate a incêndios, que até 30 de setembro estará em Grândola e permitirá dar resposta num raio de 40 Km,
abrangendo deste modo o concelho de Grândola
e grande parte do sul do distrito de Setúbal e
parte do distrito de Beja. No terreno estão ainda
meios terrestres dos Bombeiros Mistos de Grândola, a funcionar 24 horas/dia, constituídos por

uma equipa ECIN - Equipa de Combate a Incêndios Florestais de 5 elementos e uma EIP - Equipa de Intervenção Permanente, constituída por
mais 5 elementos, que funcionará 8 horas/dia
durante todo o ano, apoiada pelo Município de
Grândola e pela ANPC - Autoridade Nacional de
Proteção Civil. O Município de Grândola em parceria com o ICNF dispõe ainda de uma Equipa de
Sapadores Florestais que funciona em prevenção durante 7 horas por dia, durante o período
critico de incêndios.

MUNICÍPIO DISPONIBILIZA PAINÉIS
INFORMATIVOS DE RISCO DE INCÊNDIO FLORESTAL
Para aumentar a resiliência do território aos incêndios florestais, o município de Grândola, através do
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), no âmbito do objetivo estratégico de “redução de comportamentos de risco/redução do número de ocorrências” do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI), transposto para o Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de
Grândola (PMDFCI) distribuiu 10 outdoors informativos do Risco de Incêndio florestal. Os painéis foram distribuídos por todas as freguesias do Concelho e colocados estrategicamente de forma a
permitir à população, a sua leitura quando partem
dos principais aglomerados urbanos para os espaços florestais. Pretende-se que a população adquira uma maior consciencialização/perceção do risco
e, consequentemente possa adotar comportamentos adequados e preventivos. Esta iniciativa foi realizada em parceria com todas as Juntas de Freguesia.
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* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS
DE FREGUESIA DO CONCELHO.

AZINHEIRA DOS BARROS
INAUGURAÇÃO DO JARDIM EDUARDO CARVALHO, AZINHEIRA DOS BARROS
No passado dia 18 de agosto foi inaugurado o Jardim Eduardo Carvalho, na rua Rodrigo Estevez em
Azinheira dos Barros. Neste jardim foi implantado o novo Parque Sénior e duas Noras antigas:
a Nora d’água do Corte Vazio de 1935, com toda a maquinaria original e uma Nora mais primitiva
que data do século XVII. Foi também implantado um parque infantil para as crianças, tornando este
jardim um espaço para toda a família. A Junta de Freguesia decidiu dar a este novo jardim o nome
de Eduardo Carvalho, prestando-lhe a merecida homenagem. O Mestre Eduardo Carvalho foi
responsável por parte da arquitetura de Azinheira dos Barros nos anos 1920 e 1950/60, tendo
erguendo as chaminés redondas e trabalhadas que ainda hoje são visíveis nos telhados das casas
da aldeia. Foi ainda responsável pelos altares da Igreja e pelo Poço da Bomba. Neste mesmo dia,
a Junta de Freguesia, lançou a 1ª pedra da obra de construção do novo edifício que acolherá o ATL
de Azinheira dos Barros. Esta obra, da autoria do Arquiteto António Machado, é financiada pelo
Estado Português e pela Junta de Freguesia e irá dotar a aldeia de mais um espaço para usos
diversos.

CARVALHAL
FEIRA DA LADRA E DIA DA CRIANÇA
Com início na nossa Freguesia no ano de 2008, a Feira da Ladra do Carvalhal, realiza-se
ao 3º domingo do mês entre maio e setembro no jardim da Avenida 18 de Dezembro, entre
as 8:00h e as 19:00h. Esta feira é caracterizada pela predominância de venda de antiguidades
e velharias, além de se encontrar de tudo um pouco. A Feira da Ladra na Freguesia do Carvalhal
é gratuita, basta aparecer montar a sua banca de vendas, sem custos de ocupação.
Para comemorar o Dia Mundial da Criança, no dia 1 de junho a Freguesia do Carvalhal
proporcionou às crianças do Centro Escolar e Creche “Os Ursitos” um dia com muita animação
e convívio, com insufláveis e carrinhos, animação essa que se realizou no jardim da avenida. Houve
ainda a oferta de lembranças para cada criança.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
A RIQUEZA DO NOSSO MOVIMENTO ASSOCIATIVO
O Movimento Associativo é o pilar de uma democracia participada e ativa, estando sempre de uma
forma ou de outra em contacto direto com as populações locais incentivando o seu desenvolvimento,
promoção e bem-estar. Nesse sentido, a Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida,
orgulha-se do seu Movimento Associativo que com a sua força, durante todo o ano e em particular,
nos meses de junho, julho e agosto, conseguem mobilizar as suas gentes para a valorização do seu
território e das suas tradições. Da nossa parte iremos continuar a apoiar as várias Associações Locais
existentes na freguesia nas suas mais variadas vertentes e promovendo os locais de encontro,
reencontro e convívio que proporcionem a todos animação cultural e/ou recreativa, redescobrindo-se
tradições, consolidando usos e costumes que nos identificam e que nos tornam ainda mais parte
integrante de uma população e de uma realidade viva, dinâmica e comprometida com a construção de
um futuro com qualidade de vida, humanismo e sustentabilidade. É esta a nossa postura, estar sempre
presentes onde somos necessários. A Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra
aproveita esta oportunidade para saudar todos os grandolenses e todos os que nos visitam por ocasião
de mais uma Grande Feira de Agosto, a festa do encontro, do convívio da afirmação e da solidariedade.

MELIDES
FESTA DA FONTE DOS OLHOS
Organizada pela Associação Cultural Lufada D` Ideias e Juventude Desportiva, realizou-se no dia
14 de Julho de 2018 no magnífico cenário do Parque de Merendas da Fonte dos Olhos uma das
mais atrativas festas do Litoral Alentejano. A renovada Festa da Fonte dos Olhos este ano recebeu
uma vez mais grande número de visitantes, que puderam desfrutar de um animado programa
musical, a cargo de David Rosa e Cláudio Rosário. No decorrer desta iniciativa esteve patente uma
feira de artesanato, também não faltaram as típicas sardinhas, febras e frango assado, para além
da bebida fresca. Destaque para os tradicionais copos de barro, para receber o vinho tinto, que era
oferta da organização. De referir que no dia 7 de Agosto, a Lufada D`Ideias e Juventude Desportiva
levaram a efeito o Festival de Musica “Melides Summer Fest“, na Lagoa de Melides, com
a presença de grupos musicais, que contribuíram para animar o público, que encheu por completo
o recinto da Festa. Organizadas pela Junta de Freguesia tiveram lugar em Melides no mês
de Julho, A Noite de Fados e Poesia, Noite de Karaoke e espetáculo de Música Popular Portuguesa
com o Grupo Coral Vozes de Além Tejo e Grupo Falta Um.
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REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DA ALDEIA DO FUTURO
A intervenção foi desenvolvida em duas fases e incluiu a pavimentação e marcação do campo de jogos, pintura da zona envolvente, reabilitação
de passeios e zonas ajardinadas e a instalação de mobiliário urbano, iluminação, equipamentos desportivos e infantis dotando este espaço de mais
e melhores condições! O final dos trabalhos foi assinalado com um lanche convívio no passado dia 30 de junho.

ESTÁ CONCLUÍDA A INTERVENÇÃO NA RUA ARLINDO VICENTE
NO BAIRRO DA LIBERDADE E NA RUA PRINCIPAL NO BAIRRO DAS AMOREIRAS
Está concluída a empreitada para substituição integral da rede de água,
na Rua Arlindo Vicente (Bairro da Liberdade) e na Rua Principal (Bairro
das Amoreiras). A intervenção incluiu a substituição da rede de água em
fibrocimento de diâmetro de 63 mm por duas redes paralelas em PVC
PN10, de diâmetro de 90 mm, implementadas nos passeios em ambos
os lados da rua, tendo sido substituídos todos os ramais domiciliários,
de abastecimento de água. Nesta intervenção foram também substituídos,
um troço de coletor pluvial com 382 m e um troço de coletor e drenagem
de águas residuais domésticas com 140 m. A substituição do troço
de coletor pluvial visou a interligação do sistema de drenagem do Bairro
da Liberdade com o sistema de drenagem e Águas pluviais do Bairro das
Amoreiras, assim como o aumento de diâmetro dos coletores existentes,
que apresentavam um diâmetro reduzido para a necessidade
da drenagem, bem como, a substituição de 1 troço de coletor

de saneamento com 140 m (no bairro das Amoreiras), que já apresentava
bastante desgaste, o que provocava constantes abatimentos na via. Foram
ainda realizados trabalhos de regularização/renovação de passeios,
limpeza e regularização de valetas e a pavimentação em toda a largura
da via de rodagem.

JÁ INICIARAM AS OBRAS
DE REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM
1º DE MAIO

CÂMARA ESTÁ A REQUALIFICAR
A EB1 E O JI DE ÁGUA DERRAMADA

Já iniciaram as obras de requalificação do Jardim 1º de Maio,
um dos espaços verdes mais emblemáticos da vila de Grândola.
A intervenção terá duas fases, permitindo até ao final do verão
disfrutar do espaço nascente junto ao parque infantil. Estas obras
de requalificação representam um investimento superior a um milhão
de euros, prevendo-se a sua conclusão no 2º semestre do próximo
ano. A Câmara Municipal de Grândola pretende a valorização
do património e dos espaços verdes do município, assim como
da melhoria da qualidade de vida. Serão realizados todos os esforços
para minimizar eventuais inconvenientes e disponibilizado
um contacto para esclarecimento e apoio ao munícipe:
infobrasmunicipais@cm-grandola.pt.

A Câmara Municipal de Grândola continua a intervir no Parque Escolar
do Concelho, de forma a assegurar mais e melhores condições
de ensino/aprendizagem. Neste sentido, iniciaram recentemente obras
de requalificação da Escola Primária e do Jardim de Infância de Água
Derramada, que incluem intervenções nas coberturas, pavimentos,
instalações sanitárias e caixilharias, bem como, trabalhos de pintura
e impermeabilização dos edifícios.

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA
– ESTRADA DA SILHA DO CENTEIO

