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mensagem do Presidente

“

Somos um Concelho com história,
com uma riqueza ímpar da qual todos
nós nos orgulhamos.

”

BOAS FESTAS
E UM FELIZ ANO DE 2019
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

É, assim, com otimismo e esperança, que desejo a todos umas Boas Festas
e um Feliz Ano de 2019!

breves

CINE GRANADEIRO NO ROTEIRO
DO CINEMA NACIONAL:
ANTESTREIA DE RAIVA DE SÉRGIO
TRÉFAUT CONTOU COM
A PRESENÇA DE HUGO BENTES
A mítica sala grandolense, Cine Granadeiro,
recebeu no passado dia 28 de outubro, a
antestreia do filme Raiva do cineasta português
Sérgio Tréfaut, e contou com a presença de
Hugo Bentes, ator principal. A longa-metragem,
galardoada no 40.º Festival Internacional de
Cinema de Moscovo, sobre poder e pobreza, é
um conto negro sobre o abuso e a revolta vivida
no Alentejo nos anos 50. Grândola reforça assim
a sua presença nos roteiros mais exclusivos
da cultura e arte nacional e internacional.
F

Caras/os Grandolenses,
É com muito orgulho que estamos a fechar o ano de 2018 com a estabilidade
financeira que nos permite, hoje, investir nos pilares essenciais para garantirmos
um Concelho que gera riqueza, trabalho, apoio aos que mais precisam e qualidade de vida a todos os que vivem, trabalham e visitam Grândola.
Somos um Concelho com história, com uma riqueza ímpar da qual todos nós
nos orgulhamos. No próximo ano, com a captação de investimento público que
conseguimos trazer para Grândola, vamos concretizar obras fundamentais para
todo o Concelho, e, com a captação de investimento privado, vamos ter mais
empresas geradoras de riqueza e postos de trabalho, essenciais para o desenvolvimento económico e reforço da coesão social.

MUNICÍPIO APOSTA
NA COMUNICAÇÃO E APRESENTA
NOVO PORTAL INSTITUCIONAL
Mais transparência, mais moderno, mais
intuitivo e mais acessível – é assim que está
agora o novo site do município. O novo portal
encontra-se renovado, com uma imagem
e design mais atrativos, com fácil acesso
à informação existente nas várias áreas:
Autarquia, Viver, Visitar, Investir e Balcão Virtual,
permitindo uma maior desburocratização
dos processos. Esta medida permite uma
maior proximidade e rapidez na comunicação
da autarquia com os cidadãos. Há inúmeras
razões para “navegar” no sítio de sempre:
www.cm-grandola.pt.

SEMANAS GASTRONÓMICAS
DA BATATA-DOCE
“Coelho frito com batata-doce”, “Bifinhos
de frango com puré de batata-doce”, “Lombo
de bacalhau em papelote com migas
de batata-doce”, “Lombinhos grelhados com
batata-doce frita”, “Escabeche de perdiz com
mil-folhas de batata-doce”, “Cozido à portuguesa
com batata-doce” ou “Costeletas de borrego
com batata-doce assada”, tartes, bolos e azevias
de batata-doce foram algumas das deliciosas
iguarias presentes em mais uma edição das
semanas gastronómicas. Entre 24 de novembro
e 2 de dezembro, o evento contou com cerca
de 30 pratos, confecionados com batata-doce
e servidos à mesa de nove restaurantes
mostrando o melhor que se faz por cá.

ficha técnica
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PRESIDENTE DA CÂMARA
INTEGROU COMITIVA
DA MISSÃO À CHINA

A Visita a Xangai, Ningbo e Hong Kong decorreu
entre 3 e 10 de novembro e realizou-se no âmbito
do Alentejo Global Invest, um projeto desenvolvido
em parceria pela Agência de Desenvolvimento
Regional do Alentejo (ADRAL), a Entidade
Regional de Turismo do Alentejo (ERTA)
e o Parque de Ciência Tecnologia do Alentejo, e
constituído por diversas entidades parceiras, entre
as quais o Município de Grândola – inserido na
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral
(CIMAL). A visita teve como objetivo a captação
de investimento externo para a região do Alentejo,
de forma integrada e envolvendo os principais
parceiros regionais, assente nas principais
infraestruturas da região e nos seus
setores-chave. Ao longo de uma semana,
os autarcas, juntamente com representantes
da ADRAL, PACT, AICEP Global Parques, CIMAC,
APS, Caixa de Crédito Agrícola e Comunidade
Portuária de Sines, tiveram a oportunidade
de apresentar o potencial do Alentejo Litoral.

REUNIÃO DA COMISSÃO
DE DEFESA DA FLORESTA
COM BALANÇO POSITIVO:
ÁREA ARDIDA FOI A MENOR
DOS ÚLTIMOS ANOS

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios reuniu durante o mês de novembro
para balanço do período crítico de incêndios 2018
que registou 37 ignições, e a menor área ardida
dos últimos anos: 10 hectares. De acordo com
a Comissão, o balanço considerado positivo é o
resultado das ações de sensibilização desenvolvidas
junto da população, que se revelou na sua
colaboração com os agentes Proteção Civil, no
sentido do cumprimento das medidas de autoproteção
das suas propriedades, bem como na sua ação
proactiva na prevenção dos incêndios florestais.
Durante o encontro foram debatidas, as medidas
em fase de estudo e de implementação no âmbito
da Proteção Civil (sinalização do IC33, execução
de caminhos públicos florestais – ICNF, placas de
sinalização de viaturas para agricultores e outros
agentes de Proteção Civil) e aprovada a constituição
de uma Comissão de Vistorias e Fiscalização
de acessibilidades e medidas de autoproteção
a locais com população numerosa, sazonalmente.

NATAL
PARA TODA A FAMÍLIA
Para celebrar a época natalícia o município, em parceria com as juntas de freguesia, o movimento associativo e os comerciantes, preparou um programa
que privilegia as iniciativas para toda a família. Com
início no primeiro dia do mês, com a Gala Solidária
da Escola de Guitarra Portuguesa do Mestre António Chainho, a programação destaca os Concertos
de Natal em todas as freguesias do concelho e audições da Escola de música da SMFOG, Circo, o habitual desfile de Natal que este ano coincide com a
tão aguardada chegada do Pai Natal, no dia 21, ao
Largo São Sebastião onde vai realizar-se uma grande festa dirigida principalmente para os mais novos! Oficinas e Workshops, Teatro, Cinema e Gastronomia completam o programa de animação nesta

época festiva onde não vai faltar o tradicional Mercadinho de Natal com artesanato, outras artes e
produtos regionais. A principal rotunda do centro
da vila está iluminada pela Estrela de Natal, em
ferro com 10 metros de altura e 20 mil lâmpadas
Led, totalmente pensada e construída pela Câmara Municipal. A aposta na criação de grandes peças
decorativas, com recurso aos serviços municipais
de logística e serralharia, foi iniciada no ano passado pelo Executivo liderado por António Figueira Mendes, com a construção da árvore de natal em ferro, com
15 metros de altura – que este ano está iluminada
com 50 mil lâmpadas led em tons verdes, amarelos
e brancos – e volta a estar situada no centro tradicional e de confluência de artérias de comércio tradicional.

ENTREGA DE PRÉMIOS
DE MÉRITO ESCOLAR
E DIA DO DIPLOMA

O Agrupamento de Escolas de Grândola procedeu
à entrega de Diplomas / Prémios de Mérito aos
alunos que se distinguiram pelo seu desempenho
no ano lectivo 2017-2018, numa Cerimónia que
decorreu no Cine Granadeiro Auditório Municipal.
No dia 15 de novembro foram entregues os
Prémios de Mérito os alunos do 1º ciclo do ensino
básico. No dia 16, receberam os Prémios de Mérito
os alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do
ensino secundário e foram entregues os Diplomas
aos alunos que concluíram o ensino secundário.

MUNICÍPIO CONSEGUIU
ALARGAMENTO DAS OBRAS DO IC1
A obra de requalificação do IC1 entre Alcácer do Sal
e Grândola, iniciada em setembro, foi alargada até ao
Canal Caveira, por diligências levadas a cabo pelo Executivo Municipal que há muito reivindicava o alargamento dos trabalhos até ao nó de Grândola Sul da
A2. Recorde-se que inicialmente a empreitada apenas

previa a requalificação do troço até à rotunda do Isaías.
O Município de Grândola, determinado e empenhado
na luta pelo desenvolvimento da região e na melhoria
das condições de vida da população, continua ainda a
reivindicar a necessidade urgente de melhoramentos
nos acessos ao Lousal e a Santa Margarida da Serra.
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GRÂNDOLA APOSTA NO COMBATE
AO INSUCESSO ESCOLAR

No ano letivo 2018/19, o Município está a desenvolver dois projetos inseridos na candidatura
“Combate ao insucesso escolar” Alentejo 2020: o alargamento do projeto “mediadores para
o sucesso escolar” em parceria com a EPIS – empresários para a inclusão social - e o projeto
de educação não formal Enraiz Artes.

ALARGAMENTO
DO PROJETO EPIS
AOS 1.º E 3.º
CICLOS DE ENSINO

DA CIDADANIA AO AMBIENTE:
ENRAIZ’ ARTES É O NOVO PROJETO
DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL
O novo projeto de educação não formal desenvolvido pelo Município de Grândola arrancou no início do
ano letivo 2018/2019, e pretende atuar como promotor de ações educativas e, simultaneamente,
como facilitador do encontro entre várias estruturas já existentes na comunidade – associações juvenis, culturais e desportivas, centros de dia, comissões de moradores e cidadãos – que pretendam
efetuar ações de formação nas várias vertentes,
otimizando a sua ação e valorizando saberes existentes e identificados. Integram este projeto vários
serviços Municipais (Educação, Cultura, Desporto,
Juventude, Turismo, Património, Ambiente, Arquivo, Biblioteca, Viver Solidário, Universidade Sénior,
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Serviço Veterinário). A ação do Município é elemento
fundamental para a criação de uma “rede de agentes do saber” passíveis de promoverem ações de
educação em contexto não formal, propondo à comunidade uma série de atividades devidamente
calendarizadas às quais poderão ter acesso. As ações

terão sempre por base a educação para a cidadania
e a educação ambiental como sua parte integrante.
O projeto tem como público-alvo toda a população
do Concelho, subdividida em dois grandes grupos,
comunidade escolar e população em geral. Em novembro arrancou a campanha de recolha de t-shirts
usadas que serão recicladas, transformadas e posteriormente reutilizadas enquanto sacos de compras.
Mais uma ação que pretende alertar para as questões ambientais mais concretamente a redução da
utilização de plástico.

O projeto EPIS – mediadores para o sucesso
escolar, implementado no nosso Concelho
desde 2012 ao nível do 2º ciclo, foi agora
alargado aos 1º e 3º ciclos, abrangendo desta
forma toda a população escolar do ensino
básico. Com este projeto, o Município pretende
pôr ao serviço das escolas mais recursos
humanos e materiais que apoiem a atividade
educativa e permitam um combate efetivo
ao insucesso escolar. Este projeto conta com
a parceria do Agrupamento de escolas de
Grândola e tem três docentes do agrupamento
envolvidos e quatro técnicos contratados pelo
Município para realizar intervenção de
proximidade com os alunos em risco de
insucesso escolar e as suas famílias.

NOVO CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM VIGOR
O Município de Grândola iniciou em abril um concurso público internacional, para adjudicação do
fornecimento de refeições e lanches escolares. O serviço foi adjudicado à empresa Uniself sociedade de restaurantes públicos e privados, S.A. pelo valor global de 225.780,00€ com base na
avaliação de critérios, como a qualidade das ementas, a variedade da matéria-prima e a adequação
aos hábitos alimentares da região. Com esta adjudicação a autarquia dá resposta ao universo de 700
alunos num total estimado de 115.000 almoços e 13.000 lanches.

#.05

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Atividade Municipal

A

MUNICÍPIO APOIA
LANÇAMENTO DE LIVROS
DE AUTORES LOCAIS
António Chainho, Germesindo Silva e Manuel João Vaz
escolheram o Cineteatro Grandolense para apresentarem
os seus mais recentes trabalhos literários.
“O Alferes Malino” é o título do livro de António
Chainho, Professor e Ex-Presidente da Assembleia Municipal de Grândola, apresentado publicamente numa sessão que contou com a presença
do autor, do presidente da Câmara Municipal de
Grândola, da Deputada Catarina Marcelino e dos
Presidentes das Juntas de Freguesia de Grândola
e Azinheira de Barros. A sessão de apresentação,
inserida na iniciativa “Encontros com Escritores” e
no programa de comemorações do Dia do Concelho
decorreu dia 26 de outubro.

NOITES DE JAZZ
NA MÚSICA VELHA
AQUECEM
A VILA MORENA
As noites de Jazz, com entrada
gratuita, regressaram ao Cineteatro
Grandolense com o trio composto
por Marta Garrett na voz, Bruno Santos
na guitarra e Romeu Tristão no
contrabaixo.
Depois de vários espetáculos
esgotados no Hot Club, os músicos
atuaram em Grândola, no passado
dia 30 de novembro, para mais uma
grande noite de Jazz. As soirées
são uma organização da SMFOG
e contam com o apoio do Município
de Grândola.

De pura ficção literária, composto por 26 contos
originais e autónomos entre si, o novo livro de Germesindo Silva “Contos Grandolenses”, apresentado no dia 3 de novembro, refere situações e
acontecimentos, que vão dos tempos da Peste
Grande de 1569 até aos dias de hoje. A sessão de
apresentação foi promovida pela Chiado Books,
Câmara Municipal de Grândola, Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra e
Associação de Antigos Alunos, Professores e Funcionários da Escola Secundária António Inácio da
Cruz.
"Caminhos de Escuridão" é o testemunho na
primeira pessoa sobre a vivência na Aldeia Mineira
do Lousal e as ligações a outras comunidades mineiras. O livro da autoria de Manuel João Vaz pretende retratar o que foi a vida de milhares de pessoas
na Mina do Lousal. A sessão de apresentação realizou-se no dia 17 de novembro e foi conduzida pelo
Autor e por Maria João Gomes.

COLÓQUIO FLORA E FAUNA DOS MONTADOS DEBATE
BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS
O 2º Colóquio sobre a Flora e Fauna dos
Montados – uma Abordagem Multifuncional
realizou-se em Grândola, nos passados dias
8 e 9 de novembro. O evento promovido pela
Terras Dentro no âmbito do projeto
Inform@lentejo, contou com a organização
conjunta da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa/cE3c,
da Universidade de Évora/ICAAM,
do Município de Grândola, e da Terras
Dentro e, com uma comissão científica
composta por 15 investigadores da área

temática a abordar. Com o objetivo
de reunir o maior número possível
de investigadores dedicados ao estudo
das temáticas relacionadas com
os montados de sobro e azinho em
território nacional e, em particular,
da sua flora e fauna, focou-se sobretudo
nos temas da biodiversidade e conservação
dos recursos, multifuncionalidade e serviços
ambientais, gestão integrada e políticas,
bem como os fatores promotores
do declínio do Montado.
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CHOCOLATE E SÃO MARTINHO: TRÊS DIAS
RECHEADOS DE IGUARIAS REFORÇAM SUCESSO
DE MAIS UMA EDIÇÃO DA FEIRA DE CHOCOLATE

DE 9 A 11 DE NOVEMBRO FOI IMPOSSÍVEL RESISTIR À DOCE VILA MORENA
A Feira de Chocolate regressou pelo 12.º ano consecutivo e como vem sendo hábito passaram
por cá os mais doces e reﬁnados chocolates, frutos secos e ainda os tradicionais sabores de São
Martinho. Mais de 60 expositores de mostra e venda de chocolate, tasquinhas para saborear
o melhor da gastronomia regional, e degustação de autênticas iguarias confecionadas pelos
conceituados chefes que durante três dias do certame dinamizaram o espaço do Show Cook, ﬁzeram
parte do vasto programa que proporcionou aos visitantes uma experiência gastronómica reﬁnada.
O certame promovido pelo Município de Grândola
contou com animação permanente durante os três
dias, e trouxe ao palco da Feira os espetáculos de
José Malhoa, reconhecido cantor português de música popular, e a boa disposição e o humor do Rouxinol Faduncho “Mais do Mesmo”. O último dia do evento, Dia de São Martinho, ficou marcado pelo tradicional Magusto, uma iniciativa conjunta com o movimento associativo de concelho, onde esteve presente um “Vendedor de Castanhas” especial: António
Santos, recordista do Guinness com a estátua alusiva ao São Martinho.
Paralelamente, aos três dias mais doces do Alentejo, decorreu mais uma edição das Semanas Gastronómicas inteiramente dedicada a “Ementas com
Chocolate e S. Martinho”. Entre 1 e 11 de novembro,
“Codornizes com molho de Castanhas” ou “Pavê de
Chocolate com molho Branco” foram algumas das
iguarias que estiveram à mesa de 17 restaurantes
do Concelho.
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ENTREVISTA

CONCLUÍDO O PRIMEIRO ANO DESTE NOVO MANDATO AUTÁRQUICO,
ANTÓNIO FIGUEIRA MENDES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE GRÂNDOLA, FAZ O BALANÇO DO TRABALHO DESENVOLVIDO
E DESTACA AS PRIORIDADES ORIENTADORAS DO ORÇAMENTO
MUNICIPAL PARA 2019
Que balanço faz deste primeiro ano de mandato?
A estabilidade financeira que alcançámos tem
sido essencial para reforçarmos a atividade municipal e concretizarmos investimentos estruturantes para todo o Concelho e que vão contribuir de
forma significativa para a dinamização da economia local, para o reforço da coesão social e para a
melhoria da qualidade de vida de toda a população. A captação de financiamento público foi fundamental para a concretização de obras essenciais
e o investimento privado dará um grande impulso
à dinamização económica, geração de riqueza e
criação de postos de trabalho, muito importantes
para o nosso Concelho.
Quais são as prioridades definidas no orçamento municipal para 2019?
As grandes áreas prioritárias são: Educação, Juventude e Desporto, Ambiente, Cultura e Desenvolvi-

“
“

A estabilidade ﬁnanceira que
alcançámos tem sido essencial para
a reforçarmos a atividade municipal
e concretizarmos investimentos
estruturantes para todo
o Concelho

”

Estamos a falar do maior investimento
público de sempre no concelho
de Grândola, para o qual conseguimos
captar ﬁnanciamento do Quadro
Comunitário para ser investido
no desenvolvimento do nosso
Concelho

”

mento Social – que continuam a ser encaradas
como essenciais para garantirmos um Concelho
justo e fraterno, que ajuda quem mais precisa e que
proporciona qualidade de vida aos seus habitantes. Vamos também concretizar um conjunto de
obras estruturantes e prever outras, que vão abranger todo o Concelho. Estamos a falar do maior investimento público de sempre no concelho de Grândola, para o qual conseguimos captar financiamento do Quadro Comunitário para ser investido
no desenvolvimento do nosso Concelho.
Quais são as obras estruturantes que serão concretizadas no próximo ano?
Temos várias obras que atualmente estão em curso, com previsão de conclusão para 2019. Falo do
Núcleo Museológico da Igreja de São Pedro; da Escola Primária de Grândola e do Jardim de Infância
nº1 (que entrará em funcionamento no início do
ano); do Jardim 1º de Maio; da Biblioteca e Arquivo Municipais; do Reforço do Abastecimento de
Água a Melides e da 2ª fase da Alameda José
Amaro – que fará a ligação ao IC1. Este ano iremos ainda submeter novas candidaturas de obras
que prevemos que se iniciem durante o próximo ano:
Avenida Jorge Nunes, Antigos Paços do Concelho
e Casa Frayões Metello – todas em fase final de
projeto.
Que outras obras estão ainda previstas e que
abrangem todo o Concelho?
Das obras previstas destaco a requalificação da
estrada das Sobreiras Altas e da estrada de acesso
ao cemitério de Azinheira dos Barros; a continuação da construção de infraestruturas de saneamento básico nos bairros do Carvalhal; bem como,
obras de requalificação de diversos equipamentos
municipais, nomeadamente, Olaria de Melides, anti-
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gas casas de Dr. Cabrita e de António Inácio da Cruz,
Cine Granadeiro – Auditório Municipal, Antigas
instalações da COOP, Parque Desportivo, Piscina
Municipal e Complexo Desportivo, Parque de Feiras
e Exposições e Edifício da Universidade Sénior.
Na área do ambiente que ações têm desenvolvido para melhorar a limpeza?
Na área da limpeza urbana investimos em novos
equipamentos e maquinaria, em formação da equipa, implementámos ações de sensibilização e estamos a concluir o processo de contratação de mais
trabalhadores para reforçar a equipa. Estamos certos que estas medidas, a par de melhoramentos
no planeamento destas tarefas, trarão a curto/médio prazo os resultados pretendidos. No que diz
respeito à recolha de monos e verdes, reforçámos
as equipas de recolha, adquirimos novos veículos
e lançámos campanhas de sensibilização e informação. Estas medidas já tiveram excelentes resultados: duplicaram as toneladas de resíduos recolhidos, comparativamente com anos anteriores. Aproveito para fazer um apelo a toda a população, porque precisamos da ajuda de todos para que se
consiga preservar e garantir a limpeza do nosso
Concelho. Esta é uma área para a qual todos devemos contribuir.
Como é que vê a chegada de novas empresas
para o concelho de Grândola?
Este era um momento há muito desejado e essencial para Grândola. Estes importantes investimentos privados, de muitos milhões de euros, vão alterar o paradigma do nosso Concelho: dinamizar a
economia local, através da criação de riqueza e de
postos de trabalho. Desde logo na área da indústria. Com a entrada em funcionamento da fábrica
da LAUAK, com o início da construção da 3ª fase
da Zona Industrial Ligeira e com a conclusão da 2ª
fase da Alameda José Amaro, Grândola ficará dotada de um moderno parque industrial, capaz de
dar resposta ao tecido empresarial local e regional e de atrair grandes investimentos nacionais e
estrangeiros – das mais diversas áreas, salientando-se os setores da aeronáutica, indústria de base
endógena e novas tecnologias/inovação.
E a Agricultura e a Floresta?
Continuam a ser eixos estratégicos de desenvolvimento económico do nosso Concelho e nesse sentido continuaremos a apoiar os diversos agentes
do território e a contribuir para que se encontrem
respostas para as suas necessidades e aspirações. No seguimento da construção da Casa Mostra de Produtos Endógenos, aprofundaremos o
nosso trabalho para valorização destes recursos –
tendo em conta o seu enorme potencial.
O Turismo continuará a ser uma aposta?
Obviamente que sim. É com satisfação e orgulho
que continuamos a assistir à concretização de
grandes investimentos nesta área. Mas importa relembrar que para aqui chegarmos foi necessário
percorrer um longo caminho – que se iniciou em
meados dos anos 80. O Concelho de Grândola foi
dos primeiros do país a ter instrumentos de ordenamento e planeamento aprovados para a sua
frente atlântica. Esse facto permitiu a concretização de investimentos estruturantes – salvaguardando a preservação e proteção ambiental de todo
o território, que muito contribui para a sua competitividade e diferenciação. Continuaremos a acompanhar, com especial atenção, os investimentos
que estão em execução e aqueles que se prevêem

“

Na área da limpeza urbana investimos
em novos equipamentos e maquinaria,
em formação da equipa,
implementámos ações de sensibilização
e estamos a concluir o processo
de contratação de mais trabalhadores
para reforçar a equipa

”

“

Importantes investimentos privados,
de muitos milhões de euros, vão
alterar o paradigma do nosso
Concelho: dinamizar a economia
local, através da criação de riqueza
e de postos de trabalho

”

iniciar a curto/médio prazo, nomeadamente, os
previstos para as UNOP 3, 7, 8 e 9 em Tróia, bem
como, o desenrolar dos processos de venda dos
importantes ativos na Herdade da Comporta, Herdade do Pinheirinho e Costaterra.
Todo este investimento trará emprego para os
Grandolenses?
Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance
para que isso seja uma realidade. Estamos empenhados no desenvolvimento de parcerias com entidades públicas e privadas, e em articulação com o
Agrupamento de Escolas e com a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, para aqui continuarmos a realizar cursos especializados. No próximo
ano entrará em funcionamento dois Cursos de
Técnico Superior Profissional (CTeSP) na área da
gestão turística e da produção aeronáutica, em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal, para
além dos cursos profissionais que estão a decorrer
em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica.
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GRÂNDOLA
MAIS AMIGA
DOS ANIMAIS:

PROJETO
CASA 4PATAS
POTENCIA ADOÇÕES
RESPONSÁVEIS
Sensibilizar para a adoção saudável e desenvolver
campanhas contra o abandono animal é a principal missão da “Casa 4Patas”, o novo nome atribuído ao Centro de Recolha Oficial. Neste sentido já
foram realizadas duas ações que resultaram na
adoção de 17 canídeos. Na primeira atividade,
realizada com a colaboração dos jovens do Estúdio Jovem, no Dia do Animal, foram adotados 4
cachorros. A segunda ação de sensibilização decorreu na Feira de Chocolate. Nos dias do certame 13 cães conheceram um novo lar e o Traquinas encontrou – passado um ano – a sua família!
A “Casa 4Patas” alberga, atualmente, vários cães
dos mais diversos tamanhos, idades e personalidades, tendo ainda alguns gatos a seu cuidado.
Todos estes amigos são identificados eletronicamente, vacinados, desparasitados e esterilizados
antes da adoção, tudo sem custos para a nova
família. De referir que todas as semanas chegam
novos animais à “Casa 4Patas”e que todos eles
aguardam ansiosamente por um lar definitivo.
Para adotar um dos animais da Casa 4Patas
basta entrar em contacto através dos nºs
269 450 079/ 916 183 092
ou através do e-mail
gabinete.veterinaria@cm-grandola.pt.

NOVO VEÍCULO VETERINÁRIO
A partir de dezembro, a Casa 4Patas dispõe
também de um novo veículo para
o transporte acondicionado de animais, com
capacidade de resposta, no local, de algumas
situações de emergência e uma grande
autonomia para a realização das atividades
desenvolvidas na Casa 4Patas,

nomeadamente, a vacinação (in loco)
e esterilização dos animais, bem como
outros tratamentos veterinários, quando
necessários, possibilitando ainda o transporte de animais com necessidades particulares que precisam de atendimento especializado noutras localidades.
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USG – UM PROJETO
MUNICIPAL DE SUCESSO!

DIA INTERNACIONAL
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Grândola assinalou o Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência através da realização de um conjunto de atividades desenvolvidas pelas Equipas
de Cinotecnia e Hipoterapia e Binómios de Cavalaria e Cinotecnia da GNR com os utentes da Cercigrândola, os alunos da Unidade Especializada do
Agrupamento de Escolas de Grândola e da Escola

EB 2,3 Dom Jorge de Lencastre, durante o período
da manhã do dia 3 de dezembro, neste estabelecimento de ensino. À tarde o Cineteatro Grandolense recebeu o Seminário “Trabalhar faz toda a
Diferença” onde foram abordadas as medidas e
apoios à contratação de pessoas com deficiência e
partilhadas boas práticas de empresas locais.

10 Professores Voluntários assinaram
no passado dia 29 de outubro os
acordos de compromisso para o ano
letivo 2018/2019 da Universidade Sénior
de Grândola (USG). A cerimónia no Cine
Granadeiro decorreu durante a reunião
geral de alunos que anualmente
assinala o aniversário deste projeto
municipal de sucesso! A sessão contou
também com a receção aos 16 caloiros
e terminou com um momento musical
proporcionado por Adélia Botelho,
professora voluntária de acordeão.
Os parabéns foram cantados pelos
alunos, professores, técnicos municipais,
pela Vereadora Carina Batista e pelo
Presidente da Câmara durante um
lanche convívio partilhado. No total,
estão inscritos, neste ano letivo, 328
alunos (245 mulheres e 83 homens),
que têm ao seu dispor 22 disciplinas
lecionadas pelos 10 professores em
regime de voluntariado e por 7 técnicos
municipais. Hidroginástica,
Gerontomotricidade, Informática, Artes
Decorativas e Desporto Sénior estão no
top das preferências dos alunos da USG.

MAGUSTO JUNTOU
CERCA DE 200 SENIORES
NA SILHA DO PASCOAL

GRÂNDOLA CONTRA
A VIOLÊNCIA DE GÉNERO
Pelo terceiro ano consecutivo o Município associou-se à campanha nacional que assinala o 25 de
Novembro – Dia Internacional para Eliminação da
Violência Contra as Mulheres, data em que se
iniciam os 16 dias de Ativismo Contra a Violência
de Género, com término a 10 de Dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. O slogan deste
ano é #VamosGanharALutaContraAViolência,
tendo-se promovido no dia 4 de dezembro em Grândola, uma ação de rua em que estiveram envolvidas diversas entidades parceiras (Município de Grândola, CPCJ de Grândola; GNR; Centro de Saúde;

Intervir.com/(des)Igualdades...), que consistiu na distribuição de folhetos/informação relevante, sendo
objetivo sensibilizar para esta temática, com materiais solicitados à CIG, AMCV, APAV e UMAR,
assim como dar a conhecer à população as respostas que existem no Concelho, às quais as vítimas
de Violência Doméstica podem recorrer gratuitamente. Nesse sentido foram também realizadas
ações de sensibilização junto da população sénior
dos Programas de Envelhecimento Ativo, nas 11
localidades rurais e em Grândola, chamando a atenção para a problemática da violência contra idosos/as.

No dia de S. Martinho, o Município
de Grândola promoveu em colaboração
com a Associação de Moradores e
Amigos da Silha de Pascoal o Tradicional
Magusto Sénior. À semelhança dos
últimos anos a Festa de Comemoração
do São Martinho dedicada aos seniores
da Universidade Sénior e do programa
Viver Solidário realizou-se fora da sede
do Concelho numa das localidades onde
são dinamizadas atividades do programa
Viver Solidário. A dupla Noémia Duarte
e António Cardoso animou musicalmente
o Magusto Sénior que decorreu no dia
11 de novembro.
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A ELEIÇÃO PARA A CÂMARA
MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
NO DIA DE NATAL DE 1699

As Ordenações Régias de 16951 estabeleciam que a eleição dos membros das Câmaras Municipais do ano seguinte
se realizasse na Oitava do Natal, tendo Grândola adotado o dia 25 de dezembro, pelo menos desde o início do século XVII.
O governo local era constituído por dois juízes ordinários, três vereadores e um procurador do Concelho, eleitos, com
exceção deste último, entre as famílias da nobreza da vila e os principais lavradores do termo2.

Junta dos oficiais da Câmara para se abrir o pelouro3 da eleição do ano de [1]7004
Aos vinte e cinco dias do mês de dezembro deste
presente ano de mil e seiscentos e noventa e nove
anos, nesta vila de Grândola, nas casas da Câmara
dela, se juntaram em vereação para efeito de abrirem e tirarem o pelouro da eleição dos oficiais da
Câmara que este ano que entra de setecentos
hão-de servir, a saber: Diogo Fernandes Andrade,
António Luís Abelha, juízes ordinários; Manuel da
Costa Valadão, António Luís Guisado e Martinho
Luís Figueira, vereadores e Manuel Leitão, procurador do Concelho, comigo escrivão, todos oficiais
que servem na Câmara este presente ano, tudo
como é uso e costume muito antigo que nisto se
tem nesta vila e Câmara dela o abrir-se o pelouro
por dia de Natal de cada um ano. E sendo assim
juntos, em Câmara, como dito é, logo os ditos oficiais mandaram tanger a campa da dita Câmara e,
sendo tangida, subiu muita gente, assim da que
costuma servir nesta governança, como também
do mais povo dela. E sendo todos juntos, os ditos
oficiais mandaram vir perante si aos vereadores do
ano passado que eram, a saber: Manuel Espada Calado e Gaspar Leitão de Vasconcelos, moradores
nesta vila, e João Nunes Pereira, morador neste
termo, os quais tinham em seu poder as chaves do
cofrinho da eleição, donde estão os pelouros dela.
E sendo presente cada um deles, com sua chave,
logo os ditos oficiais da Câmara atrás declarados
mandaram abrir a arca da dita Câmara que nela
está, a qual foi logo aberta por mim escrivão e por
Manuel Espada Calado, vereador mais velho que
este presente ano tem uma das chaves da arca da
Câmara, segundo consta do termo que se fez neste livro da entrega dela por ele assinado e, sendo
1

aberta, de dentro dela foi tirado por mim escrivão o
cofrinho donde estão os pelouros da eleição e, sendo assim, o dito cofrinho tirado como dito é, logo
por mim escrivão foi posto na mesa diante dos ditos
oficiais e mais pessoas do povo que presentes estavam. E sendo assim posto, logo pelos ditos oficiais vereadores do ano passado, que eram os que
tinham as chaves dele, foi apolegado por cada um
deles, fazendo o mesmo às fechaduras e as acharam fechadas, assim e da maneira que o foram ao
tempo que o fecharam, quando lhe foram entregues
as chaves dele. E sendo assim visto, como dito é,
logo por cada um dos sobreditos oficiais foi aberto
o dito cofrinho e, sendo aberto, eu escrivão tirei de
dentro dele um bolso de veludo carmesim perante
os ditos oficiais e mais pessoas que presentes estavam, o qual bolso tinha dentro dois pelouros de cera
amarela, redondos, que eu escrivão tirei de dentro
do dito bolso e os mostrei a todos. E sendo por todos vistos, os meti outra vez dentro do dito bolso.
E sendo metidos, os ditos oficiais mandaram apregoar pelo porteiro da Câmara, Manuel Fernandes,
que toda a pessoa que quisesse vir ver abrir o dito
pelouro subisse acima, porque logo se queria abrir.
E o dito porteiro deu o pregão do parapeito da escada para a Praça5, donde estava muita gente junta, o
qual pregão dou fé ver dar e dado assim como dito
é, logo eu escrivão, por mandado dos oficiais da Câmara, mandei pelo porteiro chamar um menino de
sete para oito anos de idade, na forma da disposição da Ordenação neste reino usada. E sendo vindo
o dito menino, os ditos oficiais da Câmara lhe mandaram metesse a mão dentro do dito bolso e dele tirasse um dos ditos dois pelouros, o primeiro em que

pegasse. E o dito menino meteu a mão e de dentro
do dito bolso tirou um dos dois pelouros que me
entregou a mim escrivão. E sendo-me entregue o
mostrei a todos e sendo visto, como dito é, logo os
ditos oficiais da Câmara mandaram que eu escrivão
o abrisse na forma do estilo e, sendo aberto por mim,
achei nele um escrito da letra do Doutor Francisco
Cordeiro da Silva, Ouvidor que foi desta Comarca,
que no fim estava por ele assinado, em que declarava os oficiais de justiça que haviam de servir nesta
vila e seu termo este ano que embora entra6 de mil
e setecentos anos, a saber: para juízes ordinários, António Sobral Velho e Gaspar Leitão de Vasconcelos,
ambos moradores nesta vila e, por vereadores, Duarte
Barradas [da Conceição e] Guerreiro, António Gonçalves, morador na Sesmaria dos Barros, deste termo, e
João Soares da Costa e, por procurador do Concelho,
António Rodrigues Panóias, morador nesta vila. E
sendo assim aberto e publicado o dito pelouro, como
dito é, os ditos oficiais tornaram a meter dentro o dito
cofrinho na arca e, assim, a pauta da dita eleição
fechada e lacrada como ela estava. E os vereadores
do ano passado, que tinham a chave dele, o tornaram
a fechar, cada um com a sua chave, que tornam a levar
consigo para as entregarem quando pedidas lhe forem.
E eu escrivão fechei a dita arca com o vereador Manuel Espada [Calado], que tínhamos as chaves dela.
E feito tudo como dito é, os ditos oficiais da Câmara
mandaram logo escrever carta ao Ouvidor desta Comarca para confirmar os ditos oficiais novamente saídos,
para poderem servir seus cargos, de que mandaram
fazer este termo de abertura do dito pelouro e do mais
que nele se contém, que todos assinaram e eu, Inácio Leitão de Macedo, escrivão da Câmara, o escrevi.

Ordenaçoens, e leys do reyno de Portugal. Confirmadas, e estabelecidas pelo senhor rey D. João IV., E agora impressas por mandado do muyto alto, e poderoso rey D. Pedro II,
Lisboa, Manuel Lopes Ferreira, 1695 (PT/AMGDL/CMGDL/AA/1/00019). Coletânea de leis vigentes no reino de Portugal.
2 Sinónimo de Concelho.
3 Bola oca de cera que se usava para nela se encerrar a pauta escrita para as eleições municipais.
4 Arquivo Municipal de Grândola, Fundo Câmara Municipal de Grândola, Atas das vereações, liv. AB1/19, fls. 71 v a 74 (PT/AMGDL/CMGDL/AB/1/00023).
5 Atual Praça Dom Jorge.
6 A expressão “embora entra” significa “em boa hora entra”.
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8 ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO
DE NADADORES SALVADORES
DE GRÂNDOLA “SEAGULL RESCUE”
PARTICIPARAM NO CAMPEONATO
DO MUNDO DE SALVAMENTO
AQUÁTICO NA AUSTRÁLIA

Andreia Lopes, Neuza Reis, Ana Torres,
Sandra Barreiros, Ricardo Ventura, André
Pardal, André Santos e Diogo Relvas estão de
parabéns, bem como toda a Seleção Nacional,
pelos excelentes resultados alcançados no
Campeonato do Mundo de Salvamento Aquático
2018, que decorreu em Adelaide-Austrália.
Pela primeira vez Portugal pontuou num
Campeonato Mundial! A participação
portuguesa na competição disputada em
novembro fica ainda marcada por 9 novos
records nacionais! Antes de partirem para a
Austrália os jovens atletas foram recebidos
pelo Executivo Municipal que os congratulou
por terem sido selecionados para o Mundial e
desejou os maiores sucessos! Esta participação
contou com o apoio do Município de Grândola.

PÉ ANTE PÉ, À DESCOBERTA
DOS COGUMELOS DE GRÂNDOLA

GRÂNDOLA VOLTA A SER
DISTINGUIDA COM O GALARDÃO
“MUNICÍPIO AMIGO DO DESPORTO”
O galardão atribuído pela Cidade Social e Associação Portuguesa de Gestão do Desporto aos municípios cumpridores de boas práticas na gestão e desenvolvimento do desporto foi entregue ao Município de Grândola, pelo terceiro ano consecutivo, durante uma Cerimónia que decorreu no XIX Congresso
Nacional de Gestão do Desporto, no passado dia 29
de novembro, em Rio Maior. O galardão, instituído
em 2016, pretende monitorizar, reconhecer e divulgar as boas práticas de intervenção dos municípios
portugueses, em áreas como, organização e planeamento desportivo, instalações, eventos, programas, formação, estratégias de sustentabilidade ecológica e eficiência energética, desporto solidário, parcerias, promoção da ética desportiva, prática regu-

lar de atividade física, legislação, marketing, comunicação e inovação, entre outras. Neste ano foram
reconhecidos 88 municípios, três pertencem ao distrito de Setúbal: Grândola, Setúbal e Sines. Para a
Vereadora do Desporto, Carina Batista, o galardão
”reconhece o trabalho que o Município tem vindo a desenvolver para proporcionar cada vez mais e melhores condições para a prática desportiva e que se
traduz na dinamização e promoção de atividades
e eventos desportivos, no melhoramento dos equipamentos desportivos existentes no concelho e ainda
no estabelecimento de parcerias com os clubes e
associações desportivas do concelho” O programa
Município Amigo do Desporto tem o apoio institucional
da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

ULTRA TRAIL SERRA DE GRÂNDOLA
O Município de Grândola promoveu no passado
sábado, 1 de dezembro, o Passeio “Pé Ante
Pé, à Descoberta dos Cogumelos na Serra de
Grândola”. A iniciativa, com grande adesão,
englobou um passeio micológico com observação,
identificação e colheita de cogumelos silvestres,
conduzido por Rui Simão da Associação
Micológica Ecofungos e um Showcook com
degustação de cogumelos, dinamizado pelo
Chef Jorge Rodrigues. A atividade terminou
na Casa Mostra de Produtos Endógenos com
uma apresentação teórica sobre o Reino dos
Fungos e a sua relação com os restantes
reinos da vida.

A Serra de Grândola, com 326 metros no ponto mais
elevado, foi palco para a realização da 4ª edição do
Ultra Trail Serra de Grândola, que reuniu no passado dia 4 de novembro centenas de atletas praticantes de trail running. Paulo Morais do G.D.R. São
Francisco da Serra foi o vencedor do Trail Ultra, percorrendo os 50 Km em 05:09:24. No setor feminino
Sara Velho do OCS ProAventuras foi a grande vencedora, tendo demorado 07:25:32 para concluir o
percurso do Trail Ultra. O Trail Longo foi ganho pelos atletas Miguel Augusto Neto Pires, atleta que
competiu individualmente e finalizou os 27,5km em
02:32:12 e por Marta Faria do ATR – Algarve Trail
Running, com o tempo final de 03:45:12. Nancy Cantante e Marcelino José Batista da equipa Sharish
Gin GD Piranhas do Alqueva foram os primeiros
classificados, na categoria Trail Longo “Pares Mistos”,
finalizando em 04:03:48. Mário Cassaca do Clube

Atletismo Odimarq venceu o Trail Curto em 01:31:31
e a atleta Carmen Viegas, que representou a equipa Lebres de Domingo, gastou 02:06:29, para concluir os 17,5km. O evento foi organizado conjuntamente pelo Município de Grândola e o Clube Amiciclo.

#.14

F

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

FREGUESIAS

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

AZINHEIRA DOS BARROS
VOTOS DE FESTAS FELIZES!
Esta época é sempre uma excelente oportunidade para a prestação de contas do ano que finda e para
perspetivar o novo ano.
2018 foi um ano de trabalho intenso, mas com bons resultados: inaugurámos o Parque Sénior do Lousal
e o Jardim Eduardo Carvalho em Azinheira dos Barros, ampliámos o património da Freguesia com a aquisição
de imóveis destinados à fixação de casais jovens e continuámos a requalificação dos espaços verdes,
das calçadas e das zonas ainda em terra batida. Conseguimos a aprovação de financiamento para o edificio
do ATL em Azinheira dos Barros, e surpreendemos com um lettering “Eu Amo o Lousal”.
Mas 2019 terá ainda maiores desafios! Concluiremos o ATL e disponibilizaremos habitação com rendas
sociais. Concluiremos a qualificação do Bairro da Direção e iniciaremos a requalificação da entrada do Lousal.
E estaremos ao lado da Fundação Padre Américo para a construção do Lar de Idosos!
A nossa tarefa não é fácil, mas para a cumprir contaremos com o apoio das nossas gentes, da Câmara
Municipal e dos parceiros regionais e nacionais. As nossas gentes sabem que esta é uma sinergia que
resultará em melhor qualidade de vida.
Que seja uma época com muita saúde e felicidade, em que os valores da solidariedade e da fraternidade
comandem as nossas ações. A todas e todos, Votos de Festas Felizes!

CARVALHAL
XVIII FESTA DA BATATA DOCE
Decorreu no Carvalhal nos dias 24 e 25 de novembro a XVIII Festa da Batata Doce, este certame tem como
principal objetivo promover a batata doce produzida nesta região, para além da promoção deste produto
foram proporcionados aos visitantes momentos de convívio e espetáculos: no sábado, espetáculo com
o Grupo Coral as Margaridas de Maio, o grupo de Dança Típica da Queimada, o Grupo Musical Ventos
do Alentejo e baile popular com o Duo Paulo e Sónia. De salientar do programa a participação das crianças
do Centro Escolar do Carvalhal, que na manhã de sábado visitaram um campo de cultivo de batata doce
e participaram na animação da festa com uma dança tradicional, e também a participação do Centro Social
do Carvalhal que proporcionou atividades para as crianças durante o dia de sábado. No Domingo, um almoço
convívio e uma conferência onde foi abordado o tema “A Agricultura e o Mundo Rural”, a atuação do Rancho
Folclórico Infantil do Poceirão e baile popular com Jorge Espada. A organização desta festa esteve a cargo
da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal com o apoio da Freguesia do Carvalhal, Município
de Grândola e Novarroz. Para além do apoio prestado na organização, a Freguesia do Carvalhal participou
também com um stand de exposição. O Executivo da Freguesia do Carvalhal deseja um Santo Natal e um
Próspero Ano Novo 2019.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
JUNTA DE FREGUESIA DE GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
COMEMOROU O DIA MUNDIAL DA TERCEIRA IDADE
O Dia Mundial da Terceira Idade foi comemorado com as nossas crianças frequentadoras da Ludoteca
e os nossos parceiros de sempre, os utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Grândola, num encontro
de partilha e convívio. Esta data que assinala o reconhecimento, a estima, o carinho e a atenção, que deveria
estar presente todos os dias. Cuidar dos nossos pais e avós, ouvir com amor e atenção todas as histórias que
nos têm para contar, como se de um livro se tratasse, estar com eles como cidadãos de plenos direitos
é imperativo e é o que tentamos passar para as novas gerações.
Queremos saudar todas as instituições que acolhem os nossos séniores e que todos os dias os acompanham
com afeto, profissionalismo e humanidade.
Um caloroso abraço, da Junta de Freguesia para todos os nossos seniores.
Com o aproximar da quadra natalícia aproveitamos a oportunidade para endereçar a todos uma mensagem
de solidariedade, paz, amor, união e sobretudo de esperança. Reafirmamos o compromisso de trabalhar em
prol todos os habitantes de Grândola e Santa Margarida da Serra, com o objectivo de construir um futuro
melhor para a nossa freguesia. Iremos continuar sempre ao seu lado, ouvindo-o e sentindo-o todos os dias
para que os desejos que agora se repetem sejam uma realidade durante o Novo Ano. Contamos consigo
e sabe que pode continuar a contar connosco. Feliz Natal e um Excelente Ano de 2019.

MELIDES
FEIRA ANUAL DE MELIDES
Realizou se no passado mês de novembro, entre os dias 16 e 18, mais uma edição da Feira Anual de Melides,
na qual, de ano para ano têm apostado os vários executivos, de forma a criar cada vez mais e melhores
condições quer aos feirantes/ participantes, quer aos visitantes. No decorrer deste evento, tiveram lugar
diversos espetáculos musicais, com início no sábado, pelas 15 horas, com a realização do Festival de Folclore,
e a participação de diversos Grupos aos quais foram entregues lembranças por algumas das entidades mais
representativas do Concelho, como o Presidente e Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara de Grândola,
o Presidente da Junta de Freguesia de Melides, o Presidente da Casa do Povo de Melides e os Presidente e
Vice-presidente do Grupo de Dança Típica da Queimada, anfitrião neste Festival dedicado às raízes culturais
do nosso Povo. Ainda no mesmo dia, pelas 20:30 horas, atuou a cantora de música ligeira popular Ruth Marlene,
e no domingo, pelas 15 horas teve lugar a atuação do Grupo de Cantares “Os Alentejanos”, seguindo-se o cantor
de Variedades Josef Jordão. Neste certame, para além dos habituais artigos presentes nas Feiras, tiveram
especial destaque a gastronomia, o artesanato, e os doces regionais. Para promoção do evento estiveram
presentes no programa televisivo “Praça da Alegria”, da RTP1, no dia 16 de novembro, representantes da Junta
de Freguesia de Melides, e do Grupo de Dança Típica da Queimada, assim como dois doceiros da Aldeia de Melides,
os quais apresentaram os doces da região, nomeadamente as Alcomonias, rebuçados de Pinhão e também
presentearam os espetadores com a dança Valsa Mandada, acompanhada ao acordeão tocado pela Professora
de Música Maria Adélia Botelho. Entre os vários colaboradores na realização da Feira Anual, encontram-se
os funcionários da Junta de Freguesia e do Município de Grândola em especial a equipa de eletricistas.
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O

CÂMARA CONTINUA A APOSTAR
NO DESPORTO E AVANÇA
COM REABILITAÇÃO
DOS 2 CAMPOS DE FUTEBOL
DO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL
Com o objetivo de continuar a melhorar as instalações desportivas
do Concelho, a Câmara Municipal de Grândola iniciou na segunda
quinzena de novembro a empreitada para reabilitação dos 2 campos
de futebol existentes no Parque Desportivo Municipal. A intervenção, com
um investimento de aproximadamente 290 mil euros, está a ser executada
pela empresa Playpiso e consiste na colocação de um novo relvado
sintético no campo nº 1 e a colocação do relvado sintético existente
no campo nº 2 – atualmente com pavimento em terra batida.
A empreitada prevê também marcações para futebol 7, 9 e 11,
melhoramentos nos sistemas de rega e de drenagem, e a instalação
de novas balizas. Desta forma o Parque Desportivo Municipal passará
a dispor de 2 campos de futebol com todas as condições para receber
treinos e jogos oficiais.

VÃO AVANÇAR AS OBRAS
DE REFORÇO DE ÁGUA
NA FREGUESIA DE MELIDES
Iniciam, no mês de dezembro, as obras de reforço de água na freguesia
de Melides e zonas contíguas, bem como a distribuição de água na zona
do Valinho da Estrada. A execução desta obra permitirá uma melhoria
significativa em qualidade e quantidade do abastecimento de água
à população de Melides. O investimento, superior a 1 milhão de euros,
conta com cofinanciamento do Portugal 2020 através do Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – POSEUR,
e pretende resolver o problema estrutural de abastecimento de água
nestas zonas, responder a uma eventual necessidade de combate
a incêndios florestais e melhorar significativamente as condições de vida
da população da freguesia de Melides. Esta obra contempla a reposição
integral do pavimento em betuminoso (alcatrão) em cerca de 7 Km entre
a Portela e Melides.

BREJINHO DE ÁGUA E AZINHAGA DAS MILHARADAS
JÁ TÊM REDE DE ESGOTOS
A Câmara Municipal de Grândola concluiu recentemente duas
importantes empreitadas para construção/ampliação de redes de águas
residuais domésticas, nomeadamente, a extensão da rede de Grândola
até à Azinhaga das Milharadas e à Rua Camilo Castelo Branco, numa
extensão aproximada de 1,8km, e a construção de uma rede no Brejinho

de Água, numa extensão aproximada de 1km – e que neste caso incluiu
a construção de uma estação de tratamento (ETAR) compacta. As duas
intervenções tiveram um custo total superior a 280 mil euros e contaram
com cofinanciamento do Portugal 2020 através do Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – POSEUR.

