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Caras/os Grandolenses,
O ano de 2019 foi de grandes desenvolvimentos para o nosso Concelho. Foi um ano de 
reforço da atratividade de Grândola e captação de diversos investimentos privados que 
estão a gerar riqueza e postos de trabalho, com impactos muito positivos em todos os 
setores da economia local e principalmente no aumento da qualidade de vida da popu-
lação. E foi com muito orgulho na nossa Terra que vimos Grândola, num ranking nacional, 
no topo dos municípios do Alentejo com melhores indicadores para viver, investir e visitar. 
Esta é sem dúvida a razão que nos move diariamente, trabalhar para melhorar a qualidade 
de vida e proporcionar uma vida mais feliz aos nossos munícipes, visitantes e investidores.

Para o ano de 2020, com um investimento municipal superior a 30 milhões de euros, vamos 
manter a nossa estratégia de crescimento do Concelho, focado no desenvolvimento da 
economia e criação de emprego, na melhoria e reforço dos serviços públicos, no fomento 
da coesão social, da cultura e do desporto, e na melhoria da qualidade de vida. Sempre com 
uma postura justa, transparente, cooperante e determinada, como temos tido até hoje. 

É com muito estima e otimismo em relação ao futuro, que desejo a todos vós umas Boas 
Festas e um Feliz 2020!

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
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

BOAS FESTAS    
E UM FELIZ 2020

E foi com muito orgulho na nossa 
Terra que vimos Grândola, 
num ranking nacional, no topo 
dos municípios do Alentejo 
com melhores indicadores 
para viver, investir e visitar. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

ESTRATÉGIA MUNICIPAL POTENCIA 
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
DOS GRANDOLENSES
Arrancaram, no passado dia 25 de novembro, 
as aulas do Curso Técnico Superior 
Profissional do Instituto Politécnico 
de Setúbal na área de Gestão de Turismo. 
A primeira turma é constituída por 18 alunos, 
que irão frequentar o curso durante 
dois anos. Esta formação permitirá que 
o Concelho dê mais um passo no sentido 
de qualificar os recursos humanos da região 
para uma área em franco desenvolvimento 
e com elevado índice de empregabilidade. 

CÂMARA E SAPEC JÁ TRANSMITIRAM 
AS HABITAÇÕES PARA A POPULAÇÃO 
MINEIRA RESIDENTE NA 
PARCELA G DO LOUSAL
Os antigos trabalhadores da Mina do Lousal 
e/ou seus cônjuges sobrevivos ou 
descendentes, residentes na Parcela G, 
realizaram as escrituras de compra das suas 
habitações, ao longo do mês de novembro. 
Este foi um processo longo e complexo, 
que exigiu uma forte articulação entre 
a Sapec – proprietária das habitações 
– e a autarquia e que agora chega ao fim, 
para satisfação desta população que há 
muito ansiava por este momento.

MUNICÍPIO SENSIBILIZOU 
POPULAÇÃO PARA A VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES
Pelo quarto ano consecutivo o Município 
assinalou, a 25 de novembro, o Dia Internacional 
para Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres, com uma ação de rua que decorreu 
no Largo Catarina Eufémia e no Centro 
de Saúde de Grândola. Na iniciativa estiveram 
envolvidas diversas entidades parceiras que 
promoveram, ao longo do dia, partilha 
de informação com o objetivo de sensibilizar 
a população e dar a conhecer as respostas 
existentes no Concelho para apoiar, 
gratuitamente, as vítimas de violência 
doméstica. A violência doméstica é um crime 
público, que todos e todas devemos combater.
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ORÇAMENTO DE 30,5 MILHÕES DE EUROS 
REFORÇA ESTRATÉGIA    
DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO  

   A introdução do documento salienta que “o con- 
celho de Grândola continua a atravessar um 
dos melhores momentos da sua história. A dinâ- 
mica e correta gestão autárquica – alicerçada 
numa situação financeira estável e numa equi- 
librada situação política, tem permitido a con- 
cretização de grandes avanços no desenvolvi-
mento do concelho e na melhoria da qualidade 

de vida da população. Exemplo disso tem sido a 
capacidade para aproveitar o quadro comunitá- 
rio em vigor, e concretizar num curto espaço de 
tempo, diversas obras estruturantes – de grande 
envergadura, que já ascendem a 19 milhões de 
euros de investimento total – valor que se prevê 
que aumente com novas candidaturas que ainda 
estão em apreciação. Paralelamente, o reforço 

da atratividade do Concelho e a demostração 
de grande competência na gestão municipal 
tem sido essencial para aproveitar o bom mo- 
mento que o país atravessa e captar novos e di- 
versifica dos investimentos privados, que estão 
a gerar riqueza e postos de trabalho – com im- 
pactos positivos em todos os setores da econo-
mia local.”

O orçamento para o ano de 2020, no valor de 30,5 milhões de euros, foi aprovado por maioria, na Câmara a 24 de outubro 
e na Assembleia a 22 de novembro. O presidente da Câmara, António Figueira Mendes, referiu que “o orçamento que 
apresentamos para 2020, continua a seguir a estratégia iniciada em outubro de 2013, focada em desenvolver a economia 
e criar emprego, melhorar e reforçar os serviços públicos, fomentar a coesão social e melhorar a qualidade de vida, e manter 
uma postura justa, transparente, cooperante e determinada.“

DAS INTERVENÇÕES E AÇÕES PREVISTAS DESTACA-SE:
› O início da construção das infraestruturas 
 da 3.ª fase da ZIL e a conclusão dos seus 
 principais acessos;
› A aposta na realização de formação 
 especializada no Concelho – nos vários 
 níveis de ensino;
› A continuação da requalificação do parque 
 escolar;
› O início das obras de requalificação 
 dos antigos Paços do Concelho e da Casa 
 Frayões Metello;
› A requalificação do Complexo Desportivo 
 e da Piscina Municipal;

› O início da requalificação da Avenida 
 Jorge Nunes;
› A continuação da construção 
 de infraestruturas nos loteamentos 
 do Carvalhal;
› A continuação da requalificação da rede 
 viária municipal e dos caminhos vicinais 
 – sublinhando-se a requalificação 
 das estradas municipais: Azinheira 
 dos Barros-Mosqueirões, Aldeia 
 do Pico-Palhotas, Aldeia da Justa – Água 
 Derramada e Sobreiras Altas;

› A construção e substituição 
 de infraestruturas de água e saneamento 
 em diversos locais do Concelho – com 
 destaque para a conclusão do reforço 
 de abastecimento de água a Melides 
 e o abastecimento ao Valinho da Estrada;
› Diversos melhoramentos no espaço público 
 e de lazer – salientando-se a requalificação 
 de espaços de lazer nos Cadoços 
 e no Bairro do Arneiro. 
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A 19 realizou-se o “Roteiro Republicano 
da Vila de Grândola”, uma visita guiada 
pelos principais lugares da vila com 
ligações ao Republicanismo. No mesmo 
dia, o Cineteatro Grandolense recebeu 
o XXVI Encontro de Cante Alentejano.
No dia 22, os 475 anos de atribuição 
da Carta de Foral a Grândola foram 
assinalados com a tradicional cerimónia 
do Hastear da Bandeira, nos Paços 
do Concelho. O momento contou com 
a participação da Banda da Sociedade 
Musical Fraternidade Operária 
Grandolense, Bombeiros Mistos 
e Sociedade Columbófila de Grândola.
A 26 decorreu o XXIII Encontro de Bandas 
Civis de Grândola, evento cada vez mais 
apreciado pelo público grandolense. 

    O espetáculo com a fadista Sara Correia, agen- 
dado para dia 21 de outubro no Cine Granadeiro, 
foi o principal destaque do programa, numa noi- 
te memorável marcada pelo talento e voz de Sa- 
ra Correia que encantou a plateia acompanhada 
por Diogo Clemente na viola, Ângelo Freire na 
guitarra portuguesa, Marino de Freitas no baixo 
e Vicky Marques na percussão. 

    O Município comemorou, de 5 a 7 de novem-
bro, o centenário do nascimento da poetisa Sophia 
de Mello Breyner Andresen, com espetáculos 
de poesia e música, cinema e teatro, que decor-
reram no Cineteatro Grandolense. Afonso Dias, 
encenador, ator e músico apresentou “A Cla- 
ridade da Palavra” um recital com poemas e 
canções de Sophia. Para conhecer melhor a vida 
e obra de Sophia foram exibidos o documen- 
tário de Pedro Clérigo “O Nome das Coisas – 
Sophia de Mello Breyner Andresen” e a cur- 
ta-metragem de João César Monteiro “Sophia de 
Mello Breyner Andresen”. Sala cheia no Cine- 
-teatro para receber a atriz Cristina Paiva da Asso- 
ciação Artística Andante com o espetáculo de 

teatro “Sophia na Biblioteca Andante”. Segundo 
a Andante “mais do que uma leitura encenada, 
“Sophia na Biblioteca Andante” é uma revisita- 
ção nossa aos textos que sempre nos acompa-

nharam.” No final, o público aplaudiu a excelente 
atuação de Cristina Paiva, num espetáculo em 
que o público foi convidado, por diversas vezes, 
a participar.

COMEMORAÇÕES DO CONCELHO 
475 ANOS DE GRÂNDOLA 

GRÂNDOLA HOMENAGEOU 
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN

CELEBRADOS AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO

FADISTA SARA CORREIA 
LOTOU CINE 
GRANADEIRO 

A 22 de outubro de 1544 era atribuída a carta de foral a Grândola. Passados 475 anos, o mês de outubro é sinónimo 
de comemorações que se estendem a todo o Concelho, e 2019 não foi excepção. Os 475 anos da vila morena contaram com 
uma programação recheada com diversas atividades culturais, musicais, recreativas e desportivas. 
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    Bruce Hopkins (Hoppo) deslocou-se ao nosso 
concelho, entre 28 de julho e 4 de agosto, a con- 
vite do Município e da Associação de Nadadores 
Salvadores Seagull Rescue. A visita surgiu na 
sequência da participação dos atletas grando-
lenses no campeonato do mundo de salvamen-
to aquático disputado no final de 2018 na cidade 
de Adelaide na Austrália, durante o qual a comi- 
tiva da Seagull Rescue teve oportunidade de 
conhecer Hoppo e as instalações dos nadadores 
profissionais de Bondi – a praia mais conhecida 
da Austrália e uma das mais famosas do mundo 
– que Hoppo coordena desde 2000.
A sua visita a Grândola incluiu a deslocação às 
praias da nossa frente atlântica, Hoppo teve ain- 
da a oportunidade de conhecer a realidade do 
trabalho desenvolvido pelos nadadores salva-
dores portugueses, em particular pelos nadado- 
res da Seagull Rescue, e todo o sistema de vigi- 
lância e assistência a banhistas em vigor.
Bruce Hopkins tem um longo percurso no salva-
mento aquático, com várias distinções e prémi-
os, e tornou-se mundialmente conhecido atra- 
vés da série Bondi Rescue, que retrata o dia-a-
-dia dos nadadores salvadores e todo o ambien- 
te que se vive em torno da praia. O trabalho rea- 
lizado por Hoppo e a sua equipa é considerado 
um exemplo mundial.

    Os pavilhões do Parque de Feiras e Exposi- 
ções de Grândola foram pequenos para receber 
os milhares de visitantes no último dia da Feira 
de Chocolate. Aproveitando o domingo soalhei- 
ro de novembro, muitos foram aqueles que visi- 
taram a edição de 2019 que contou com a par- 
ticipação de mais de 60 expositores, tasquinhas 
e muita animação.
Chocolate, cozinha de autor e música foram os 
ingredientes perfeitos para mais uma edição de 
excelência. Não faltou animação no evento mais 
doce do Alentejo. Na primeira noite subiram ao 
palco os Irmãos Verdades e, no sábado, a canto-
ra Micaela. Ao longo dos três dias os visitantes 
puderam assistir a espetáculos de performance 
de manipulação de fogo e animação circense, tea- 
tro e concertos de rua, e ainda cruzar-se com os 
Gigantones de Chocolate e as estátuas vivas. 
Carrosséis, insufláveis e a Casinha de Chocolate 
com um conjunto de atividades fizeram as delí- 
cias dos mais novos. 

Em Grândola, o Dia de S. Martinho festejou-se com um animado Magusto no Mercado! A tradição 
cumpriu-se com castanhas assadas, água-pé, vinho da região, petiscos e animação com o Grupo 
Beira Serra e a Escola de Concertinas Filipe Oliveira. A iniciativa promovida pelo município contou 
com a colaboração de diversas associações e clubes do concelho.

O espaço do ShowCook, equipado com 
o apoio da Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo e Ribatejo, continua 
a conquistar a preferência dos visitantes 
do certame nas últimas edições. Ao longo 
dos três dias do certame mais doce 
do Alentejo, chefs de referência nacional, 
confeccionaram diversos pratos com 
o ingrediente rei da festa: o chocolate. 

MAGUSTO 
NO MERCADO: 
CASTANHAS, 
ÁGUA-PÉ 
E ANIMAÇÃO 

FEIRA DE CHOCOLATE 
CONCEITUADOS CHEFS NACIONAIS, IRMÃOS VERDADES E MICAELA 
MARCARAM PRESENÇA NOS TRÊS DIAS MAIS DOCES DO ALENTEJO LITORAL  

COZINHA DE AUTOR E CHOCOLATE ATRAEM 
DEZENAS AO SHOWCOOK



MUNICÍPIO INVESTE EM POLÍTICA 
DE PROTEÇÃO CIVIL PREVENTIVA

#.06 INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

PROTEÇÃO CIVIL 

    Enquadram-se nesta estratégia as seguintes 
ações: limpeza das espécies arbóreas nas faixas 
de gestão de combustível nos caminhos munici-
pais dando continuidade ao trabalho de mitiga- 
ção dos incêndios florestais, no âmbito da Defesa 
da Floresta, no rigoroso cumprimento das medi- 
das e ações a desenvolver previstas no Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
de acordo com o Dec. Lei 124/2006 de 28 de ju- 
nho. Estes trabalhos permitem responder preven- 
tivamente à possibilidade de ocorrência de incên-
dios florestais e contribuem também para uma 
maior segurança dos cidadãos automobilistas e 
dos residentes na região. 
A Limpeza dos coletores de águas pluviais, efe- 
tuada manualmente e através das mangueiras 
de aspiração das varredouras mecânicas, reali- 
za-se em todo o concelho ao longo de todo ano 
com maior regularidade nos meses de outono e 
inverno de modo a garantir o bom funcionamento 

     Grândola associou-se no passado dia 15 de no- 
vembro ao Exercício Público de âmbito nacional 
de Sensibilização para o Risco Sísmico “A Terra 
treme”, previsto na Estratégia Nacional de Prote- 
ção Civil Preventiva, promovido anualmente pela 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil. Participaram nesta ação – que se desenvol- 
ve durante 1 minuto e durante o qual os cidadãos 
devem executar os 3 gestos de autoproteção: 
BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR, considerados 
internacionalmente como a resposta mais adequa- 
da para proteção no caso de um sismo – a Câ- 
mara Municipal, GNR, Bombeiros Mistos, Serviço 
de Finanças, Tribunal, Centro de Saúde e Escolas 
e Instituições de solidariedade social do Concelho.

GRÂNDOLA PARTICIPOU NO EXERCÍCIO “A TERRA TREME”

No âmbito da proteção civil, o executivo municipal desenvolve ao longo de todo o ano um conjunto de medidas e ações 
preventivas com a finalidade de prevenir riscos em situações de catástrofes ou acidentes e aumentar a eficácia de resposta. 

dos coletores de águas pluviais, prevenir o risco 
de inundação e garantir a segurança das pessoas 
e dos seus bens.
Com o objetivo de prevenir o risco de inundação e 
evitar o encerramento da ponte – principal aces- 
so à Aldeia Mineira do Lousal – o município pro- 

cedeu aos trabalhos de limpeza da ribeira da Co- 
rona que incluíram a raspagem do junco e de pe- 
quena camada de assoreamento, raspagem até à 
cota de soleira do túnel de controlo do caudal e o 
corte do talude nas zonas de estrangulamento a 
jusante da ponte. 

MUNICÍPIO INVESTE EM POLÍTICA 
DE PROTEÇÃO CIVIL PREVENTIVA
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O município e as entidades envolvidas na pre- 
paração e no decurso da época balnear que 
encerrou no final de setembro – concessionári-
os de praia do concelho, Agência Portuguesa 
do Ambiente, Capitanias dos Portos de Setúbal 
e de Sines, Núcleo de Saúde Pública de Grân-
dola, GNR, Bombeiros Mistos de Grândola, In- 
fratróia, Associação dos Concessionários e Ami- 
gos da Costa Alentejana, Associação Nada- 
dores Salvadores Seagull Rescue, Brigada do 
Mar e Juntas Freguesia Melides e Carvalhal – 
estiveram reunidos no passado dia 28 de outu- 
bro. No encontro foi feito um balanço positivo da 
época balnear e apresentadas propostas para  

a época do próximo ano. Para o vereador do Am-
biente, Ricardo Costa, “a segurança e a melho-
ria de estruturas nas zonas balneares foram fa- 
tores determinantes para o balaço positivo que 
fizemos da época balnear, nomeadamente, a me- 
lhoria da manutenção das estruturas de frente 
de praia e da limpeza dos resíduos do areal, re- 
sultado do trabalho desenvolvido pelos conces- 
sionários de praia, o forte investimento da Câ- 
mara Municipal na praia de Melides, através do 
ensombramento do parque de estacionamento 
e respetiva instalação de novo mobiliário urba- 
no e a melhoria das condições de segurança 
contra incêndios no acesso à Praia da Galé”.

ÉPOCA 
BALNEAR 2019 
NAS PRAIAS 
DO CONCELHO 
COM BALANÇO 
POSITIVO

CÂMARA APOSTA 
NA ESTERILIZAÇÃO PARA 
CONTROLAR NÚMERO 
DE GATOS ABANDONADOS

    A campanha CED – Captura, Esterilização, De- 
volução – foi desenvolvida de 22 a 25 de novem-
bro pelo Gabinete de Veterinária Municipal com a 
colaboração de 11 voluntários da associação 
ARPA (Associação pela redução populacional e 
abandono de cães e gatos), entre quais, 4 veteri- 
nários que se responsabilizaram pelas cirurgias e 
o envolvimento dos cuidadores dos animais. No 
total foram capturados, esterilizados e devolvi-
dos 9O gatos das colónias identificadas no Lou- 
sal, Azinheira dos Barros, Água Derramada, Tróia 
e Grândola. Estas campanhas têm como objetivo 
o controlo reprodutivo dos gatos de rua que são, 
geralmente, alimentados por cuidadores da coló- 
nia. Nesta intervenção os gatos são também va- 
cinados, desparasitados interna  e externamente, 
identificados com microchip e levam um peque- 
no  corte na orelha esquerda de  forma a identifi-
car o animal  como estando esterilizado,  evitan-
do que seja novamente capturado em futuras 
ações.



REABILITAÇÃO DOS ANTIGOS 
PAÇOS DO CONCELHO
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DESTAQUE

O Município de Grândola vai avançar com a obra de reabilitação dos antigos Paços do Concelho. Apesar de algumas intervenções 
de manutenção realizadas nos últimos anos, o edifício continua a apresentar patologias que necessitam de uma reabilitação mais 
profunda para que possa ser utilizado em pleno.

DECORRIDOS QUASE 300 ANOS SOBRE A SUA CONSTRUÇÃO, ESTE IMPORTANTE EDIFÍCIO VAI SER 
TOTALMENTE REABILITADO E ADAPTADO ÀS FUNCIONALIDADES E REQUISITOS ATUAIS DE CONFORTO 
E ACESSIBILIDADE.

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
    O edifício dos Paços do Concelho do século 
XVIII é uma construção com dois pisos onde fun- 
cionavam, no piso nobre (superior) os serviços da 

câmara e a sala de audiências do tribunal, fican- 
do o piso inferior reservado à cadeia e alojamen-
tos dos funcionários destes serviços. Restava ain- 
da mais uma divisão que era arrendada, servindo 

de fonte de rendimento para algumas despesas. 
Foi construído no lado norte da Praça da Vila, nu- 
ma implantação peculiar relativamente à Igreja 
Matriz localizada numa praça adjacente. Os dois 
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DESTAQUE

O edifício irá albergar serviços municipais, pelo que serão necessários 
espaços de trabalho e salas polivalentes que poderão acolher expo- 
sições, reuniões, ações de formação, etc. Nesse sentido, a organização 
espacial no piso térreo mantém, na generalidade a configuração atual, 
sendo apenas introduzidas novas instalações sanitárias o que leva à 
reformulação da área poente, e a instalação de escadas e de uma 
plataforma elevatória para acesso ao piso superior numa das antigas 
celas, a nascente. No primeiro piso são criadas, igualmente, novas 
instalações sanitárias. A compartimentação será executada em pare-  

des leves de forma a permitir uma melhor utilização do espaço e 
eventual reconfiguração. O piso térreo apresenta várias cotas de pa- 
vimento, que por receio de interferência com as fundações se optou 
por não nivelar. Assim, a questão da acessibilidade será resolvida pela 
ligação de todas as salas através de rampas. Assumiu-se, desta for- 
ma, dois acessos distintos ao edifício – um através da Praça D. Jorge e 
outro na Rua Mouzinho da Silveira – que, embora já existissem, não 
eram utilizados com frequência e também não davam resposta a essas 
questões.

FUNCIONALIDADE

edifícios têm a mesma orientação e ambos os 
campanários se localizam no mesmo sítio em re- 
lação ao corpo da edificação, como que numa 
competição de poderes – o religioso e o munici-
pal. Propositado ou coincidência, não existem 
quaisquer registos sobre o assunto. Isto porque, 
apesar da sua implantação e integração na ma- 
lha urbana, a entrada lógica para um edifício 
desta importância seria precisamente a Praça; 
no entanto, foi escolhida a fachada poente para 
a escadaria de acesso ao piso nobre, precisa-
mente voltada para o largo da Igreja. Resultado 
disto é um edifício com três fachadas diferentes 
entre si, no que diz respeito a ritmo de abertura 
de vãos e seu tratamento. 

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
A proposta de intervenção prevê a substituição 
da telha de cobertura com a revisão de drena-
gens e execução de isolamentos mantendo a con- 
figuração atual, a substituição do vigamento da 
estrutura de suporte do soalho do piso superior 
e do soalho em si, a substituição do revestimen-
to de alguns dos pavimentos do piso térreo e a 
execução de novas instalações sanitárias e res- 

petivas redes de abastecimento de água e dre- 
nagem de águas residuais, assim como a revisão 
da instalação elétrica e infraestruturas de tele- 
comunicações. A nível das fachadas não se pre- 
veem alterações, apenas a sua manutenção e 
conservação, com a substituição de todas as cai- 
xilharias, o tratamento e recuperação de algu- 
mas cantarias partidas e recuperação dos gra- 
deamentos de ferro das janelas de sacada do 
piso superior.

595.000,00€ + IVA

A OBRA ENCONTRA-SE EM FASE DE CONCURSO PÚBLICO E TEM COMO VALOR BASE: 



STREET ARTIST THE CAVER EM DESTAQUE
NA 6ª EDIÇÃO DO ARTE NA RUA 
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proveitos na totalidade dos concelhos do Li- 
toral Alentejano. 
O maior destaque vai para o aumento da es- 
tada média, que em 2018 foi de 2,8 noites, 
superior à média nacional (2,7) e superior a 
qualquer região do Alentejo (NUT II). Prova que 
Grândola sabe receber, tem uma oferta atrati-
va e diversificada fazendo com que o turista 
queira prolongar a sua estada no nosso Con- 
celho. Grândola é o concelho com maior nú- 
mero de hóspedes, dormidas e proveitos, na 
região do Alentejo e Ribatejo, imediatamente a 
seguir à capital de distrito e cidade Património 
Mundial – Évora.

TURISMO VOLTA 
A APRESENTAR 
UM CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
NO CONCELHO

CICLO DE CONVERSAS – A PROMOÇÃO DO INTERCULTURALISMO 
E O COMBATE AO RACISMO E AO XENOFOBISMO 
DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE: CARLÃO APRESENTOU PROJETO “ LIVRE E IGUAIS”

     Este ano, na 6ª edição do Arte na Rua que de- 
correu de 29 de outubro a 2 de novembro, o 
Street Artist convidado foi THE CAVER, que de- 
senvolveu uma intervenção artística na totalida- 
de da fachada lateral do pavilhão do parque des- 
portivo municipal. Os diversos desportos pratica-
dos no Concelho foram a inspiração para este pro- 

jeto artístico de grande dimensão. Criar um circui- 
to de Arte Urbana tem sido o objetivo do Municí- 
pio de Grândola através do evento Arte na Rua. 
Grândola já conta com quatro impressionantes 
pinturas de murais localizadas pela vila. Todas 
elas retratam o que fomos e o que somos: a Re- 
volução dos Cravos, António Inácio da Cruz, e a 

homenagem a Jacinto Nunes são exemplo disso. 
Integrado na 6ª edição do Arte na Rua, no dia 1 
de novembro, o Skate Park do parque desportivo 
municipal recebeu Tiago Neto que dinamizou um 
workshop de skate seguindo-se a sua atuação 
com sons de Hip-Hop onde apresentou os temas 
de que é autor.

     O Município de Grândola, em parceria com a 
Universidade Aberta, CLA de Grândola, assina- 
lou no passado dia 24 de outubro, o Dia Municipal 
para a Igualdade, com um convidado especial: 
Carlão, ex-vocalista dos Da Weasel. O músico 
apresentou o seu Projeto Pedagógico de Comba- 
te ao Racismo e ao Xenofobismo “Livres e Iguais”, 
um trabalho que se centra na temática da igual- 
dade, nas questões do racismo, na discriminação 
étnica e na xenofobia. A iniciativa Ciclo de Conver- 
sas – A Promoção do Interculturalismo e o Com- 
bate ao Racismo e ao Xenofobismo, que decorreu 
no Cine Granadeiro, contou com a presença ativa 
de cerca de duas centenas de estudantes do 3.º 
ciclo do ensino básico, do ensino secundário e pro- 
fissional, acompanhados dos professores e pro- 
fessoras.

O Instituto Nacional de Estatística disponibili- 
zou, recentemente, os dados relativos ao ano 
de 2018, e Grândola voltou a crescer nos prin- 
cipais indicadores turísticos. No ano anterior 
registaram-se 368.644 dormidas nos estabe-
lecimentos de alojamento turístico, represen- 
tando mais de 40% do total das dormidas na 
região Alentejo Litoral (NUT III). O número de 
hóspedes também aumentou, registando-se 
133.918 de turistas que elegeram o Concelho 
para pernoitar, o maior número desta região. 
Quanto aos proveitos totais nos estabelecimen- 
tos de alojamento, os 27.272 € (milhares) re- 
presentam mais de 50% do somatório destes 
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ULTRA TRAIL 
SERRA DE 
GRÂNDOLA
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 
ATRAEM CENTENAS 
DE PARTICIPANTES  

B breves

ORI-TRAIL ROGAINE: DA VILA 
À SERRA, COMPETIÇÃO PROMOVE 
A DESCOBERTA DE GRÂNDOLA
A 3.ª edição do Ori-Trail Rogaine Grândola, que 
aconteceu no passado dia 30 de novembro foi 
disputada por cerca de 130 atletas, e integrou 
a Taça de Portugal de Ori-Trail Rogaine da 
Federação Portuguesa de Orientação. A prova 
com vertente pedestre e BTT foi organizada 
pelo Município de Grândola em parceria com 
o Clube da Natureza de Alvito (CN Alvito), 
e contou com o apoio da Junta de Freguesia 
de Grândola e Santa Margarida da Serra, e do 
NOA. Na categoria pedestre ficaram no pódio 
em primeiro lugar Emília Silveira e Manuel 
Real, seguidos de Alexandre Cantanhede, 
Nuno Cruz e Vera Reis, em terceiro lugar 
Magalhães Correia e Pablo Oliveira. Na prova 
OPEN alcançaram o primeiro lugar os atletas 
Adalberto Pedras, Caroline Pedras e David 
Pedras, tendo ocupado o segundo lugar 

os participantes José Pedras e Maria Simões. 
As vitórias na categoria de BTT foram 
conquistadas pelos atletas Luis Barreiro 
e Pedro Neves no primeiro lugar, em segundo 
Daniel Marques e Guilherme Marques, e em 
terceiro lugar João Pastagem e Nuno Loução. 

PASSEIO MICOLÓGICO DEU 
A CONHECER DEZENAS DE 
ESPÉCIES DO REINO DOS FUNGOS
Foi pé ante pé, que cerca de 40 pessoas, 
no passado 30 de novembro, partiram 
à descoberta dos cogumelos da charneca 
de Grândola. A iniciativa, que se repete pelo 
segundo ano consecutivo e atrai cada vez 
mais curiosos e amantes da natureza, 
englobou um passeio micológico com 
observação, identificação e colheita 
de cogumelos silvestres, conduzido por Rui 
Simão da Associação Micológica Ecofungos. 
Já na Casa Mostra de Produtos Endógenos, 
o Chef Jorge Rodrigues confeccionou 
diversas iguarias com os cogumelos 
colhidos, e que os participantes tiveram 
oportunidade de degustar. A atividade 
terminou com uma apresentação teórica 
do reino dos fungos e a sua relação com 
os restantes reinos da vida.

    O percurso desafiante, a beleza da serra e os 
trilhos intensos levaram 300 atletas de 30 equi- 
pas a participar, no passado dia 3 de novembro, 
na quinta edição do Ultra Trail Serra de Grân-
dola. A prova de 2019 apresentou novidades: 
um trilho comum às três distâncias (15, 25 e 
50 km) e o apadrinhamento, pela primeira vez, 
por Viriato Dias, professor e apaixonado pela 
vila de Grândola. Paralelamente às provas com- 
petitivas realizou-se uma caminhada ecológica 
com 10 km de extensão. No trail curto alcança- 
ram o primeiro lugar Carmen Viegas da equipa 
Lebres de Domingo e Fábio Silva da equipa 
G.D.R. S. Francisco da Serra. No Trail Longo na 
primeira classificação o atleta Custódio Antó-
nio da equipa Beja Atlético Clube e Neuza Silva 
enquanto individual. E por último, no Trail Ultra, 
conquistaram o primeiro lugar Isabel Moleiro 
da equipa SS CGD e Ricardo Parada da equipa 
AMCF Arrábida Trail Team. A organização do 
Ultra Trail, um dos eventos desportivos com 
maior importância no Concelho, ficou a cargo do 
município e do Clube Amiciclo. 

800 ALUNOS 
PARTICIPARAM NA 36.º EDIÇÃO 
DO CORTA MATO 
A mais antiga iniciativa desportiva 
organizada pelo município juntou, no dia 6 
de novembro, 800 jovens dos 6 aos 18 anos, 
dos vários estabelecimentos de ensino 
do Concelho. O 36.º Corta Mato Escolar 
Concelhio de Grândola tem como principal 
objetivo promover a atividade desportiva 
escolar e a importância da prática regular 
de exercício físico na saúde e bem-estar.
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ENTREVISTA

PADRE MANUEL ANTÓNIO GUERREIRO DO ROSÁRIO
Numa altura em que mais se tem investido na requalificação do património religioso do Concelho, estivemos à conversa com o Padre Manuel António Guerreiro 
do Rosário, há 11 anos em Grândola e, desde 2018, Presidente da Comissão Diocesana de Arte Sacra e Presidente da Direção da Associação Portas do Território.

QUE TRABALHOS TÊM SIDO REALIZADOS 
PARA PRESERVAÇÃO E RESTAURO DO 
PATRIMÓNIO RELIGIOSO DO CONCELHO?
O elenco dos trabalhos é muito extenso, pois es- 
tes iniciaram-se logo em 2009, e nunca mais pa- 
rámos, quer em Grândola, quer nas outras Paró- 
quias. Em Grândola as intervenções centra- 
ram-se na Igreja Matriz (Classificada como Mo- 
numento de Interesse Público), no Museu de Arte 
Sacra, inaugurado em 2011 (cerca de 33.000 vi- 
sitantes) e na Capela da Penha (em Processo de 
Classificação). Na Igreja Matriz, recuperámos: 
todos os Altares (S. Miguel e das Almas; Santo 
António; Nossa Senhora do Carmo; Senhor Jesus 
do Bom Despacho; Nossa Senhora do Rosário; 
Retábulo da Capela-Mor); um Sino do Século 
XVIII e todo o sistema dos Sinos; os Paramentos 
Litúrgicos (criámos o Núcleo dos Paramentos); 
toda a Estatuária; Pintura e Pintura Mural; Azu- 
lejos; Metais; Telhado; Pavimento da Capela- 
-Mor; Altar da Celebração e Ambão para a pro- 
clamação da Palavra de Deus. Os técnicos do Mu- 
nicípio inventariaram todo o Arquivo Paroquial 
(trabalho já iniciado anteriormente por outros 
investigadores locais) e recuperámos ainda to- 
dos os Livros Históricos da Paróquia. Adquiriu- 
-se um Órgão de Tubos (1877) e recuperámos um 
Harmónio de Pedais (1850). Vamos iniciar e con- 
cluir brevemente a instalação de réplicas dos 
Azulejos do Século XVII em quatro paredes da 
Igreja. Esperamos fazer, seguidamente, uma pe- 
quena intervenção nas paredes da Capela-Mor e 
levar a cabo a recuperação do Guarda-vento. Com 
estas 3 intervenções, o Património de Grândola 
fica praticamente todo restaurado, podendo tam- 
bém ser usufruído por quem nos visita.
Em Azinheira dos Barros e no Lousal, restaura- 
ram-se todas as Imagens (Estatuária) e foram 
feitas obras generalizadas nestas duas Igrejas, e 
no seu espaço envolvente, bem como na Capela 
do Viso e na Casa do Ermitão da mesma. Todo o 
Património da Paróquia (e das suas 3 Igrejas) 
está recuperado, faltando apenas concretizar o 
Guarda-Vento da Igreja do Lousal (nas oficinas 
da Câmara foram feitos 10 bancos para esta 
Igreja), uma vez que o de Azinheira dos Barros já 
foi montado (feito nas Oficinas da Câmara). 
Quanto a Santa Margarida da Serra (Classificada 
como Monumento de Interesse Público em Agos- 
to deste ano), as intervenções iniciaram-se logo 
no ano da minha chegada (2010) e ainda não pa- 
rámos: Sino; Telhado; Pintura de todo o Edifício; 
arranjo do espaço envolvente, etc. O mais impor-
tante, contudo, foi a intervenção no interior da 
Igreja, que permitiu recuperar todos os Altares; 
muita e rica Pintura Mural; Telas; Pintura em Ma- 
deira; Imagens (Estatuária); Mobiliário, etc. Ain- 
da há mais intervenções a fazer, uma vez que o 
acervo desta Paróquia é vastíssimo e, à medida 
que vamos intervindo, descobre-se mais Patri- 
mónio que necessita de ser recuperado.

QUE RELEVÂNCIA TEM O APOIO 
DO MUNICÍPIO PARA ESTAS DIVERSAS 
INTERVENÇÕES?
O Município, desde a minha chegada a Grândola 
(2008), tem sido um parceiro privilegiado e tem 

estado sempre na primeira linha dos apoios, em 
todas as Paróquias. Creio que há a consciência de
que o Património Religioso (a maior parte dele), 
apesar de ser propriedade da Igreja, é expressão 
da história e identidade secular de toda uma Co- 
munidade, profundamente marcada pela Fé Cris- 
tã. Quem visita Grândola encontra praticamente 
todo o Património Religioso visitável e o turismo 
hoje tem também uma forte vertente cultural, 
na qual se enquadra aquilo que temos para ofe- 
recer. Nós, comunidade cristã, também quere-
mos dar o nosso contributo para o bem comum, 
por isso, resolvemos “mostrar” o Património, em 
vez de o termos “fechado no baú” e as portas das 
Igrejas encerradas. Era mais cómodo, mas seria 
um acto egoísta da nossa parte. Além do apoio 
do Município, gostaria igualmente de ter uma pa- 
lavra de gratidão para as Juntas de Freguesia, 
para a Santa Casa da Misericórdia, a Caixa de Cré- 
dito Agrícola da Costa Azul, as Empresas, mui- 
tos particulares e amigos que nos têm apoiado. 
Perante um tão significativo acervo patrimonial, 
se não fossem as sinergias de todas estas for- 
ças, não teria sido possível fazer o que temos feito, 
uma vez que os nossos recursos são escassos.

COMO VIU A RECENTE CLASSIFICAÇÃO 
DA IGREJA DE SANTA MARGARIDA 
DA SERRA COMO MONUMENTO 
DE INTERESSE PÚBLICO?
Há muito tempo que tenho consciência da im- 
portância de um Monumento ser Classificado, 
pelo que, desde a primeira hora aderi a este pro- 
jecto. No início, cheguei mesmo a solicitar ao Mu- 
nicípio que avançasse com o Processo de Classi- 
ficação, e depois acabei eu mesmo por reforçar 
o pedido, que teve todo o empenho e apoio da Di- 
reção Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), 
que tem acompanhado de perto todas as inter- 
venções feitas e em curso. Todas as descober-
tas e posteriores intervenções feitas em Santa 
Margarida vieram confirmar que havia fundamen-
to para o pedido de Classificação. Pelas minhas 
funções na Diocese de Beja, vou tomando cons- 
ciência do imenso Património que existe, quer o 
Classificado, quer o não Classificado, que está a 
necessitar de intervenções de restauro. Não bas- 
ta classificar, é preciso intervir, recuperar e ga- 
rantir a visita e fruição. A Classificação é também
um reconhecimento da qualidade do Património, 
o que é um enriquecimento para o Concelho e 

para o Litoral do Alentejo. A Classificação é ain-
da uma protecção do Património, pois evita in- 
tervenções que o possam vir a descaracterizar, 
ou mesmo destruir. Nesta linha, logo que soube 
que havia na DRCA um Dossier referente à Cape- 
la da Penha, visando a sua Classificação, apres- 
sei-me a solicitar que o processo fosse retoma-
do, tendo a Capela já sido visitada por técnicos 
da DRCA, para que possa ser concluído e tenha-
mos mais uma Igreja Classificada como Monu-
mento de Interesse Público, no nosso Concelho 
e na Diocese de Beja. 

DE QUE FORMA REAGIU/REAGE 
A COMUNIDADE GRANDOLENSE 
ÀS INTERVENÇÕES REALIZADAS 
NO PATRIMÓNIO RELIGIOSO?
A comunidade grandolense tem sido muito gene- 
rosa e entusiasta na generalidade das interven- 
ções de restauro, em todas as Igrejas do Con- 
celho. Penso que as pessoas percebem e vêem 
o resultado dos seus contributos, pelo que, se 
sentem motivadas a continuar a apoiar-nos. As 
pessoas passam (os Párocos também) e o Patri- 
mónio permanece como testemunho eloquente 
duma história e de uma memória. O que sucedeu 
nas Paróquias que me estão confiadas, também 
se verificou em Melides, por acção do Pe. José 
Bravo, que se empenhou na recuperação e res- 
tauro do riquíssimo Património da Paróquia, um 
processo que deverá continuar com o novo Páro- 
co Pe. Abílio Raposo e o Diácono Francisco Molho, 
a estagiar entre nós. No nosso Concelho falta ape- 
nas concretizar a construção da Igreja do Carva- 
lhal, um projecto há décadas parado e que tem 
todas as condições para avançar e ser concreti- 
zado. Creio que se aplica aqui o célebre aforis-
mo: “Deus quer, o homem sonha, a obra aconte- 
ce.” O povo do Carvalhal quer (Deus também), 
merece e tem direito a ter a sua Igreja, pois há co- 
munidades muito mais pequenas no nosso Alen- 
tejo que têm a sua Igreja. Esperemos que este 
projecto, que já foi sonho, se possa tornar em bre- 
ve realidade. Fica aqui um apelo, pois, apesar de 
eu não ser o Pároco, tenho acompanhado de per- 
to todo o processo e a vida desta comunidade. 
Muito obrigado por esta oportunidade. Santas Fes- 
tas Natalícias para toda a comunidade grando-
lense e para aqueles que a servem na Câmara e 
Assembleia Municipal, nas Juntas e Assembleias 
de Freguesia, e em todos os sectores e secções.
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É uma vez … “ Os Mundos de Sophia”

Noites de jazz na Música Velha – Mano 
a Mano no Cineateatro Grandolense

48 Horas Alentejo 2019 – Prova de 
Automóveis Clássicos passou por Grândola 

Casa Mostra recebeu jantar Gastronómico 
em noite de bruxas 

Feira da ladra – 30 de novembro Campanha Estendal dos Direitos

RETROSPETIVA

Sessão de apresentação do livro “O triunfo 
dos valentes: luta e resistência numa vila 
mineira do século XX” com a autora 
Mercedes Guerreiro

Magusto Sénior – Cerca de 210 seniores 
da Universidade Sénior de Grândola 
e do programa Viver Solidário 
comemoraram o S. Martinho 

Degustação dos cogumelos colhidos 
durante o passeio micológico “Pé ante pé, 
à descoberta dos cogumelos da charneca 
de Grândola” 

12.º Aniversário da Universidade Sénior 
de Grândola

Festival das Marias – Espetáculo Muros 
– Dança Contemporânea 

Voluntários retiraram, ao longo do mês 
de outubro, cerca de uma tonelada de lixo 
da costa de Grândola

Entrega de Prémios de Mérito Feira de Melides 2019 Reabertura dos Balneários Públicos 
de Melides
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FREGUESIAS OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

O ano que em breve finaliza encerra um balanço de trabalho árduo e com objetivos alcançados. 
Conseguimos iniciar a obra do ATL em Azinheira dos Barros, e concluir a requalificação das antigas tinas 
de água do Lousal. Conseguimos adquirir património para o serviço público e captar uma nova resposta 
social, geradora de emprego local e de dinamização da freguesia. Pelo esforço de todos vimos a estrada 
dos Faleiros ao Lousal alcatroada, bem como o acesso ao nosso Cemitério, provando que só perde que 
não luta. E, num esforço solitário, temos tentado chegar a todas as preocupações das nossas gentes, 
numa relação de proximidade, de afetos e de concretizações. 2020 continuará assim, nunca cruzando os 
braços e exigindo equilíbrio e investimento para este território. Em 2020, Azinheira dos Barros celebrará 
800 anos sobre a sua fundação, e é com espírito festivo que iniciaremos o novo ano! A todos e a todas, 
Votos de Boas Festas! 

CARVALHAL

A Freguesia do Carvalhal participou, nos dias 8, 9 e 10 de novembro na Feira do Chocolate que se 
realizou no Parque de Feiras e Exposições de Grândola, com um stand de exposição onde esteve 
presente um produtor da região, com a venda da famosa batata-doce. Tivemos também no nosso stand 
batata-doce assada para oferta aos visitantes. A Junta de Freguesia do Carvalhal deseja a todos um 
Santo Natal e um Prospero Ano Novo 2020.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA

A Junta de Freguesia deu oportunidade às Associações Locais da freguesia, de exporem os seus 
produtos no Stand da Freguesia na 13ª Edição da Feira do Chocolate, e mostrar a todos a dinâmica 
do nosso tão rico Movimento Associativo. Agradecemos a participação da Comissão de Finalistas, 
da Associação de Solidariedade Social Grândola ComVida e da Associação de Moradores e Amigos 
da Aldeia do Pico! A Junta de Freguesia contou ainda com a participação de Luis Chainho, do Rancho 
Folclórico 5 Estrelas de Abril que foi o “chef” escolhido por esta Junta de Freguesia para cozinhar 
ao vivo o “Bolo das Rosas de Chocolate”. Com casa cheia a assistência teve a oportunidade de degustar 
o famoso Bolo das Rosas (bolo tradicional de Grândola), mas de chocolate, uma adaptação para esta 
Feira do Chocolate. A Junta de Freguesia agradece ao Luis Chainho a disponibilidade para participar 
nesta iniciativa, tornando-a mais rica, promovendo o que é nosso! Mais uma vez a Junta de Freguesia 
demonstrou ser uma freguesia ativa e dinâmica! Caras Amigas e Caros Amigos, A Junta de Freguesia 
de Grândola e Santa Margarida da Serra deseja a si e à sua família, um Feliz Natal e um Próspero Ano 
Novo com muita saúde e esperança. Queremos reafirmar o nosso compromisso de trabalhar em prol 
de todos os habitantes de Grândola e Santa Margarida da Serra, com o objetivo de construir um futuro 
melhor para a nossa freguesia. Contamos consigo e sabe que pode continuar a contar connosco!

FESTAS FELIZES!

JUNTA DE FREGUESIA DE GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA 
PRESENTE NA FEIRA DO CHOCOLATE

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DO CHOCOLATE

MELIDES

Reabriram ao público no passado dia 16 de Novembro de 2019, pelas 12 horas, após as obras 
de requalificação realizadas pelo Município de Grândola, solicitadas pela Junta de Freguesia e à muito 
reclamadas pela população. Estas incluíram a requalificação da rede de esgotos, dos sistemas de água 
e eletricidade, as quais tiveram um custo superior a 50 mil euros e incluíram novos equipamentos 
sanitários, a criação de um WC para pessoas com necessidades especiais e ainda pintura integral 
do edifício. Atualmente está patente ao público no Edifício da Moagem em Melides, até ao dia 20 
de janeiro de 2020, uma exposição, cujos trabalhos são em aguarela, dos pintores, António Gamito, Isabel 
Pereira e Laura Bonito. Neste espaço Cultural, para além várias exposições, os visitantes dispõem de 
diversos serviços, desde requisição de livros e vídeos e poderão também encontrar produtos endógenos. 

BALNEÁRIOS PÚBLICOS DE MELIDES

›

›

›

›
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OBRAS MUNICIPAIS

MUNICÍPIO CONTINUA A REABILITAR HABITAÇÃO SOCIAL DO CONCELHO 
– FREGUESIA DE AZINHEIRA DOS BARROS E SÃO MAMEDE DO SÁDÃO

JÁ INICIARAM OS TRABALHOS DE REQUALIFICAÇÃO 
DA OLARIA DE MELIDES

Começaram no início de novembro as obras de reabili- 
tação de quatro moradias sociais no Lousal. As inter- 
venções, com um custo total de cerca 95 mil euros, es- 
tão a ser realizadas numa habitação no Bairro de São 
Jorge e três no Bairro dos Quarteis e incluem traba- 
lhos de construção civil, nomeadamente, a execução 
de redes de águas, esgotos e gás e a instalação elétri-
ca, colocação de novo pavimento, novos equipamen-
tos sanitários e de cozinha e pintura interior e exterior 
dotando, deste modo, as moradias de todas as condi- 
ções de habitualidade.
Em Azinheira dos Barros vão ser realizadas pinturas 
exteriores em várias habitações municipais e foi rea- 
bilitado o interior de 2 habitações, de modo a poderem 
ser ocupadas por mais 2 famílias. O Município de Grân- 
dola, com este investimento, vai possibilitar que nes- 
ta freguesia possam ser alojadas 6 famílias com diver- 
sas necessidades sociais.

O Município vai investir cerca de 306 mil euros na requalificação da Olaria de Melides e na 
construção de um edifico para realização de oficinas. A obra teve início recentemente e visa 
recuperar todo o edificado existente e adaptá-lo a núcleo museológico (olaria, forno e casa do 
oleiro) – recorrendo a técnicas tradicionais. Os trabalhos incluem também a construção de 
um novo edifício para a realização de oficinas, enquadrado no conjunto arquitetónico exis- 
tente. Esta importante intervenção será candidatada a fundos comunitários direcionados 
para o património cultural, tendo em conta a sua importância para a preservação e divul- 
gação do património local e identitário, bem como, para consolidação e alargamento da 
oferta turística do território – com o forte envolvimento da comunidade. 

INVESTIMENTO DE 40 MIL EUROS PARA AMPLIAÇÃO 
DO CENTRO COMUNITÁRIO DE ÁGUA DERRAMADA
Os trabalhos de ampliação deste equipamento social, inaugurado em abril de 2018, tiveram 
início recentemente e incluem um espaço de convívio e uma sala de reuniões que irá funcio-
nar como sede da Associação de Moradores e Amigos de Água Derramada. A intervenção 
contempla ainda a construção da rede de drenagem de águas pluviais e deverá estar concluí-
da em abril de 2020 dotando este Centro das condições necessárias para o desenvolvimento 
das atividades de integração social da população desta localidade.

PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL 
TEM NOVA ILUMINAÇÃO
O Município de Grândola procedeu recentemente à conclusão dos trabalhos de reparação e 
de substituição de materiais nas torres de iluminação do parque desportivo municipal tornando 
estes equipamentos elétricos mais eficientes. A intervenção permitiu ainda dotar os aparelhos 
que iluminam o campo de futebol e rugby e a pista de atletismo com um sistema de funcionamento 
automático com 5 possíveis níveis de iluminação. No pavilhão n.º 2 os aparelhos de iluminação, 
de difícil manutenção e com elevados consumos de energia, foram substituídos por aparelhos 
LED mais eficientes e económicos e com sistema de regulação das luminárias. Esta inter- 
venção, com um custo total de cerca de 40 mil euros, visa dotar este importante equipamen-
to de mais e melhores condições. De resto, o investimento na requalificação do parque 
desportivo do Concelho tem sido uma prioridade na estratégia do Executivo Municipal. 

40
MIL €

BAIRRO DAS OLIVEIRAS NO LOUSAL 
VAI TER NOVA REDE DE ESGOTOS
O Município de Grândola iniciou recentemente a obra de construção de uma nova rede de 
esgotos no Bairro das Oliveiras, na Aldeia Mineira do Lousal. A intervenção, com um custo 
superior a 25 mil €, inclui a construção de um novo coletor com ligação à rede de drenagem 
existente no Bairro de são Bernardo, bem como, novos ramais domiciliários e novas caixas de 
visita. Desta forma será desativado o sistema existente, que se encontra em mau estado de 
funcionamento há vários anos. Esta nova rede de esgotos fica preparada para dar resposta ao 
loteamento que a SAPEC pretende desenvolver num terreno contiguo.

25
MIL €

40
MIL €

306
MIL €






