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Caras/os Grandolenses,
A Pandemia do COVID-19 veio alterar radicalmente as nossas vidas. Esta é uma batalha longa 
e difícil, mas com a união de todos vamos vencê-la. 

Para isso, importa recuperar, progressivamente e em segurança, a nossa intensa dinâmica. 
Importa concretizar os muitos investimentos que temos previsto na requalificação de equipa-
mentos e espaços públicos – que vão assegurar mais qualidade de vida para todos, e importa 
que os investidores privados continuem a implementar os seus projetos, nas mais diversas 
áreas, de forma a manter os postos de trabalho e recuperar a vitalidade da nossa economia.

Há dois meses preparávamos, a todo o vapor, o regresso das Comemorações do 25 de Abril ao 
centro da nossa Vila e ao renovado Jardim 1.º de Maio. Preparávamos uma grande festa, para 
fraternamente comemorarmos a Liberdade. Não será possível realizá-la, mas não será por 
isso que a Vila Morena deixará de comemorar Abril. Nas plataformas digitais, às janelas e às 
varandas, honraremos os nossos valores de liberdade, fraternidade e democracia.

Ao longo deste Boletim apresentamos muitas das ações que temos desenvolvido no combate 
ao COVID-19, nomeadamente, o reforço da segurança da população, o apoio aos profissionais 
de saúde, bombeiros, forças de segurança, instituições do setor social, e aos nossos trabalha- 
dores, as respostas de emergência para assegurar os serviços básicos aos munícipes, para 
ajudar quem está na linha da frente deste combate, para auxiliar a população mais vulnerável, 
e as medidas extraordinárias de apoio às famílias, às instituições e às empresas.

Esta difícil situação tornou evidente aquilo que muitos têm ignorado: A importância do nosso 
Serviço Nacional de Saúde, que mesmo enfraquecido, após décadas de desinvestimento, de- 
monstra que é a única forma de garantir serviços de saúde para todos. Fez assim, todo o senti-
do, a concentração que fizemos no passado dia 28 de fevereiro em frente ao Ministério da 
Saúde – a reivindicar mais e melhores serviços de saúde para o nosso Concelho e para a Re- 
gião. É uma luta de extrema importância, que não pode parar.

Contem connosco! Continuaremos aqui com a determinação de sempre.
Viva o 25 de Abril. Viva o 1.º de Maio.

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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VENCER A PANDEMIA 
– CONTINUAR A CONSTRUIR ABRIL!

A Câmara Municipal tem 
estado a informar a população, 
regularmente, sobre a situação 
epidemiológica no Concelho, 
através dos dados recolhidos 
pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil. Conheça 
a evolução da pandemia 
no Concelho:

Há dois meses preparávamos, 
a todo o vapor, o regresso 
das Comemorações do 25 de Abril 
ao centro da nossa Vila 
e ao renovado Jardim 1.º de Maio. 
Preparávamos uma grande festa, 
para fraternamente 
comemorarmos a Liberdade. 
Não será possível realizá-la, mas 
não será por isso que a Vila 
Morena deixará de comemorar 
Abril. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

INFORMAÇÃO REGULAR AOS MUNÍCIPES 
SOBRE A EVOLUÇÃO DA PANDEMIA NO CONCELHO 
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EVOLUÇÃO DIÁRIA DO NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS – CONCELHO DE GRÂNDOLA



ATIVAÇÃO DO PLANO 
DE CONTINGÊNCIA INTERNO  
E DO PLANO MUNICIPAL 
DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL   
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AÇÕES DIÁRIAS 
DE DESINFEÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS 
E ESPAÇOS 
PÚBLICOS

    A Câmara Municipal criou e ativou, no ime- 
diato, o seu Plano de Contingência interno, es- 
tabelecendo os procedimentos de prevenção, 
controlo e vigilância de todos os colaboradores, 
serviços e espaços municipais. A Comissão 
Municipal de Proteção Civil, reunida no dia 20 
de março, ativou o Plano de Emergência e Pro- 
teção Civil de forma a assegurar a colabora-  

Após o surgimento da pandemia, a Câmara Municipal passou a realizar ações diárias 
de desinfeção de diversos equipamentos e espaços públicos. 

ção das várias entidades intervenientes, ga- 
rantindo a mobilização mais rápida de meios 
e recursos e uma maior eficácia na execução 
das ordens e procedimentos previamente de- 
finidos. Como medida imediata foi criada uma 
comissão de acompanhamento – que reúne re- 
gularmente – constituída pelas seguintes enti- 
dades: Presidente da Câmara Municipal, Servi-

ço Municipal de Proteção Civil, Autoridade Local 
de Saúde, Bombeiros Mistos e GNR – Destaca- 
mento Territorial de Grândola. O Serviço Munici- 
pal de Proteção Civil tem estado, desde a primei- 
ra hora, a monitorizar a evolução da pandemia 
no Concelho e no País. Para isso foi criada uma sala 
de monitorização que permite à equipa municipal 
fazer o acompanhamento diário da situação.

RESPOSTAS MUNICIPAIS IMEDIATAS 
PARA COMBATE AO COVID-19
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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.

    A Câmara adaptou este equipamento muni- 
cipal com capacidade para albergar 100 pessoas 
(40 em quartos isolados e 60 em espaço co- 
mum), com uma área de 2000m2, estando pre- 
parado para funcionar como centro de acolhi-
mento, podendo dentro das necessidades, 
evoluir para unidades temporárias de acolhi-
mento militar, forças de segurança, corpo de 
bombeiros e em necessidades mais extremas 
passar para hospital de campanha. Numa vi- 
sita ao local, o Presidente da Câmara referiu 
“Espero que a situação no Concelho não se 
agrave, mas temos de estar preparados e to- 
mar as medidas necessárias para enfrentar 
essa possibilidade e combater a pandemia 
que se encontra atualmente na fase de mi- 
tigação”. Neste sentido, os pavilhões estão 
equipados para dar uma resposta polivalente, 
bastando para tal a existência de profissio- 
nais nas diversas áreas. O espaço contempla 
casas de banho, incluindo duches, para am- 
bos os sexos e para pessoas com mobilidade 
reduzida, farmácia, espaço para logística e re- 
feições, zona de triagem, gabinetes médicos e 

de enfermagem, e outros espaços polivalen- 
tes para funcionamento do Hospital de Cam-
panha. António Figueira Mendes referiu ainda 
que “para além desta resposta do Município, 

estão também a ser preparados quatro Cen- 
tros Comunitários para acolherem mais 64 
pessoas”, que contam também com o contri- 
buto de agentes económicos do Concelho.

CENTRO DE ACOLHIMENTO COM 2000M2,
NOS PAVILHÕES DO PARQUE DE FEIRAS, 
PREPARADO PARA RESPOSTA POLIVALENTE AO COVID 19 

SERVIÇOS 
ESSENCIAIS 
CONTINUAM A SER 
ASSEGURADOS 
À POPULAÇÃO

De acordo com as recomendações da Direção Geral de Saúde, os equipamentos municipais 
e os serviços de atendimento ao público foram encerrados. Contudo, a Câmara Municipal con- 
tinua a assegurar todos os serviços administrativos, via telefone ou email. Mesmo à distân- 
cia, é possível continuar a recorrer a estes serviços da Câmara. A autarquia continua também 
a assegurar a limpeza urbana, a recolha de lixo, o abastecimento de água e o saneamento.



GRÂNDOLA AINDA 
MAIS SOLIDÁRIA
AJUDA POPULAÇÃO IDOSA E DEPENDENTE

MUNICÍPIO CRIA LINHA 
DE APOIO PSICOLÓGICO
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MUNICÍPIO 
ASSEGURA 
REFEIÇÕES 
A ALUNOS 
CARENCIADOS

    A Câmara Municipal e as Juntas de Fregue-
sia estão a ajudar a população idosa ou de- 
pendente do Concelho, na aquisição de bens 
de primeira necessidade, alimentos ou medi- 
camentos. Esta nova resposta social preten- 
de proteger os mais vulneráveis, principalmen- 

No âmbito das medidas de apoio 
às famílias o Município de Grândola, 
para além de assegurar 
o fornecimento de refeições aos 
alunos com o escalão A, alargou 
o fornecimento aos alunos com 
o escalão B e prolongou esse apoio 
durante as férias da páscoa.

te neste período em que todos devem ficar 
em casa. Se precisar de ajuda contacte a Li- 
nha Sénior de Grândola – 800 209 583 (cha- 
mada grátis). As entregas são efetuadas às 
terças e quintas. Até à data já foram apoiadas 
mais de 50 pessoas.

e conta com uma equipa de cinco psicólogos 
que pretende dar resposta a situações de tris- 
teza, ansiedade, medo, e solidão que possam 
surgir durante este período de quarentena e 
isolamento social. Falar pode ajudar. Ligue 
800 210 127.

RESPOSTAS MUNICIPAIS IMEDIATAS PARA 
AJUDAR A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL 

O Município está a monitorizar 
semanalmente cerca de 6 centenas de 
idosos de todo o Concelho, em particular 
das localidades mais afastadas, com 
o objetivo de prestar o apoio continuado 
à população mais vulnerável e minimizar 
o isolamento social. Nos contactos 
telefónicos, efetuados pelos técnicos 
municipais, é aferida a necessidade 
de bens ou medicamentos, propostas 
pequenas atividades físicas de modo a 
que os idosos não percam a mobilidade 
e prestado um importante apoio 
emocional fundamental para a redução 
da ansiedade, solidão, frustração 
e angústia dos idosos face ao cenário 
de incerteza que o país vive. Todas 
as situações que a equipa municipal 
considere passíveis de intervenção são 
encaminhadas para a psicologia, que 
fará o acompanhamento psicológico.

MONITORIZAÇÃO REGULAR 
DE MAIS DE 600 IDOSOS 
DE TODO O CONCELHO

     No seguimento das medidas excecionais 
de apoio às famílias e a pessoas em recolhi-
mento domiciliário, o Município lançou o novo 
projeto SolidariaMente – Linha de Apoio Psi- 
cológico de Grândola. A linha de apoio é gra- 
tuita, funciona todos os dias, das 10h às 20h, 
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DISPONIBILIZAÇÃO 
DE ALOJAMENTO 
PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
E SOLUÇÕES DESINFETANTES ÀS INSTITUIÇÕES DO CONCELHO

ANGARIAÇÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO DE RX PORTÁTIL 
PARA O HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO

RESPOSTAS MUNICIPAIS IMEDIATAS PARA 
APOIAR OS PROFISSIONAIS DA LINHA DA FRENTE

Melides, Santa Casa da Misericórdia, Creche 
e Jardim de Infância de Grândola, Associa- 
ção de Invenção Social de Grândola, Associa- 
ção A Ponte e Cercigrândola. A seleção dos 
materiais foi feita com base nas necessidades 
identificadas pelo Serviço Municipal de Pro- 
teção Civil, e incluiu viseiras, máscaras, ócu- 
los, aventais, toucas, luvas, fatos de prote- 
ção, álcool, entre outros – totalizando mais 
de 1000 unidades.

     De forma a apoiar as instituições e autar- 
quias que estão na linha da frente do com- 
bate ao COVID-19, a Câmara Municipal en- 
tregou soluções desinfetantes e equipamen-
tos de proteção individual às Juntas de Fre- 
guesia, Guarda Nacional Republicana, Bom- 
beiros Mistos de Grândola, Centro de Saúde, 
InfraTroia, Estabelecimento Prisional do Pi- 
nheiro da Cruz, Centro Social do Carvalhal, 
Casas do Povo de Azinheira dos Barros e de 

Properties respondeu positivamente e dispo- 
nibilizou-se para oferecer ao Hospital do Li- 
toral Alentejano um moderno e eficiente equi- 
pamento de RX portátil (com um valor supe-
rior a 80 mil euros) – equipamento de grande 
importância para reforçar a resposta do HLA.

     No âmbito da Pandemia Covid-19, a Câma- 
ra Municipal tem estabelecido diversos con- 
tactos com investidores do Concelho, de for- 
ma a conseguir apoios para reforçar os ser- 
viços de saúde do Concelho e da Região. Em 
resposta a este apelo, a empresa Vanguard  

de todo o Concelho (Empreendimentos Turís- 
ticos e unidades de Alojamento Local) que acei- 
taram ceder no imediato, gratuitamente ou com 
condições especiais, correspondendo já a uma 
capacidade total de acolhimento para mais de 
25 profissionais.

leceu contactos com os alojamentos turísti-
cos licenciados no Concelho, no sentido de in- 
tegrarem um plano de disponibilização de alo- 
jamentos a profissionais de saúde e outros que 
estejam envolvidos no combate ao Covid-19. 
Até ao momento já são vários os alojamentos

    O Município disponibilizou duas habitações 
do seu parque habitacional que se encontra-
vam desocupadas: uma de tipologia T3 e ou- 
tra de tipologia T2. As duas habitações foram 
totalmente equipadas com novos eletrodo- 
mésticos e mobiliário adquiridos para o efeito. 
Uma das habitações foi disponibilizada a dois 
profissionais de saúde, a segunda habitação es- 
tá pronta para ser entregue, assim que essa 
necessidade seja comunicada pelas autori-
dades de saúde. O Município está ainda a pro- 
ceder a trabalhos de reabilitação em mais 
duas habitações e a Santa Casa da Misericór-
dia tem em reserva três habitações para este 
fim. Ainda neste âmbito, o Município estabe-  
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A Câmara Municipal aprovou um pacote de 30 medidas excecionais que visam fazer face às dificuldades das famílias 
que se confrontam com a diminuição dos seus rendimentos, das instituições – que estão na linha da frente deste 
combate e que precisam de mais meios, e das empresas que foram obrigadas a fechar, temporariamente, as suas portas.

1. Ativação do Plano de Emergência e Proteção Civil, criação de Comissão 
 de Acompanhamento e criação de Sala de situação/monitorização diária;
2. Criação do Programa Grândola ainda mas solidária para apoio à população 
 idosa e dependente na aquisição de bens de 1.ª necessidade e medicamentos;
3. Monitorização e apoio aos idosos inscritos nos programas 
 de envelhecimento ativo;
4. Apoio de emergência a famílias carenciadas devidamente assinaladas;
5. Fornecimento de refeições aos alunos dos escalões A e B e alargamento 
 desta medida às férias escolares da páscoa;
6. Isenção do valor total da fatura dos serviços de abastecimento de água, 
 saneamento e resíduos aos consumidores do tarifário social doméstico, 
 nos meses de abril, maio e junho (3 meses);
7. Isenção do pagamento das tarifas fixas dos serviços de abastecimento 
 de água, saneamento e resíduos para todos os consumidores domésticos 
 nos meses de abril, maio e junho (3 meses);
8. Prolongamento dos planos de pagamento de água em dívida que estejam em 
 curso, criando um período intercalar de três meses para todos os consumidores;
9. Suspensão dos cortes de água;
10. Isenção do pagamento das rendas das habitações sociais municipais nos 
 meses de abril, maio e junho (3 meses);
11. Suspensão até junho dos processos de execução fiscal e de contraordenação;
12. Criação de Linha de Apoio Psicológico;
13. Apoio a doentes infetados com COVID-19 sem suporte familiar;
14. Criação de Espaços Polivalentes de Apoio de Emergência;
15. Desinfeção e higienização regular de espaços públicos;

MUNICÍPIO APROVOU 30 MEDIDAS 
EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO À POPULAÇÃO, 
INSTITUIÇÕES E ECONOMIA LOCAL E EMPRESAS

APOIOS À POPULAÇÃO:
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16. Disponibilização gratuita de alojamento a profissionais de saúde;
17. Angariação de alojamento para profissionais de saúde junto 
 dos empreendimentos turísticos do Concelho;
18. Apoio logístico à Unidade Local de Saúde;
19. Angariação de apoios privados para reforço dos serviços de saúde 
 e proteção civil;
20. Reforço do apoio monetário aos Bombeiros, fornecimento gratuito 
 de refeições e fornecimento de EPI´s e soluções desinfetantes;
21. Reforço de Apoio às IPSS – Manutenção dos apoios monetários definidos 
 em protocolo, atribuição de apoio extraordinário e fornecimento de EPI´s 
 e soluções desinfetantes;
22. Fornecimento de EPI´s e soluções desinfetantes às forças de segurança;
23. Manutenção dos apoios previstos em protocolo para os Clubes 
 e Associações, mesmo durante a paragem nas atividades, e Isenção 
 dos clubes do pagamento de taxas de utilização dos equipamentos 
 municipais referentes ao mês de março;
24. Adiantamento de um duodécimo às juntas de freguesia, atribuição de apoio 
 financeiro extraordinário para implementação de medidas de combate 
 à Epidemia e fornecimento de EPI´s e soluções desinfetantes;

APOIOS ÀS INSTITUIÇÕES:

25. Pagamento imediato a todos os fornecedores;
26. Isenção do pagamento das tarifas fixas dos serviços de abastecimento 
 de água, saneamento e resíduos para todos os consumidores não 
 domésticos nos meses de abril, maio e junho (3 meses);
27. Isenção até junho do pagamento de taxas referentes à ocupação do espaço 
 público e publicidade aos detentores de estabelecimentos comerciais;
28. Isenção até junho do pagamento de rendas espaços municipais arrendados 
 ou concessionados;
  29. Divulgação nos meios municipais das 
   empresas/serviços que se encontram em 
   funcionamento;
  30. Elaboração e divulgação de manual 
   de procedimentos de segurança para laboração 
   nos próximos meses, em que se incentive 
   o cumprimento de práticas seguras ao nível 
   da saúde pública, segurança sanitária e combate 
   ao contágio em ambiente de trabalho.

APOIOS À ECONOMIA 
LOCAL E EMPRESAS:



SENIORES ATIVOS COSTURAM
MÁSCARAS PARA POPULAÇÃO IDOSA  
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PROGRAMA 
DIÁRIO NA RÁDIO 
CLUBE DE GRÂNDOLA 
PARA FAZER CHEGAR
INFORMAÇÃO 
ATUALIZADA A TODA 
A POPULAÇÃO

    No âmbito da disciplina “Cantinho dos Se- 
gredos” da Universidade Sénior de Grândola – 
USG, um grupo de alunas, com o apoio da 
professora de Artes Decorativas, irá confecio-
nar, de forma voluntária, máscaras reutilizá- 
veis para os alunos da USG e do Projeto Viver 
Solidário, bem como para outros idosos que 
delas necessitem. A iniciativa pretende asse- 
gurar uma maior proteção à população idosa 
nas deslocações essenciais de curta duração 
que tem de efetuar, ampliando a onda de so- 
lidariedade e de apoio aos grupos e estratos 
mais desprotegidas, no plano social, e contri- 
buindo para minimizar os efeitos da COVID-19 
e a sua propagação. 

Grândola, em (sua) Casa, é o novo programa de rádio da Câmara Municipal, que pretende 
informar toda a população e em especial a que vive em locais mais isolados, sem acesso 
à internet, sobre as medidas tomadas pelo município de Grândola e informação útil sobre 
o estado de emergência em que vivemos dedivo à pandemia do COVID 19. O programa 
é diário, na Rádio Clube de Grândola, em 91.3 FM com dois blocos informativos, às 12h 
e às 16h30.

VÁRIOS PROJETOS DISPONIBILIZADOS
PELO MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA

MUNICÍPIO DISPONIBILIZA ATIVIDADES 
DESPORTIVAS E CULTURAIS NAS REDES SOCIAIS 

vídeos sobre um livro da vida de cada leitor, a 
ser partilhado nas redes sociais do Município 
no dia 23 de abril. Com estas atividades online 
pretende-se reforçar a ligação com os munícipes 
e incentivar a que todos se mantenham ativos.

     Nesta fase de isolamento social que vive- 
mos devido à pandemia COVID 19, o Municí- 
pio tem reforçado a sua presença nas redes 
sociais, com destaque para vídeos e publica- 
ções na área  desportiva e cultural direciona-
dos para quem está em casa. Regularmente, 
com o objetivo de promover a atividade física 
e o bem-estar, são partilhados vídeos com 
treinos e atividades desportivas para crianças, 
adultos e seniores, executados por técnicos 
municipais de desporto. O Estúdio Jovem tem
vindo a realizar vídeos com sugestões de ativi- 
dades lúdicas para os jovens desenvolverem

durante este período de isolamento. Para assi- 
nalar o dia Mundial do Livro,  a Biblioteca Muni- 
cipal lançou no facebook um desafio para cele- 
brar, em casa, a leitura, os leitores, os livros e os
autores, apelando à realização de pequenos
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COVID-19

    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.

    Porque neste período de recolhimento um livro é uma excelente companhia, a Biblioteca Municipal de Grândola lançou um novo projeto, que leva 
livros a quem está em casa. Requisitar um livro é fácil: basta pesquisar no catálogo da Biblioteca em http://pacweb.rbgrandola.com.pt/pacweb 
e fazer o pedido através dos seguintes meios: Correio eletrónico: biblioteca@cm-grandola.pt; Telemóvel n.º 916183102 ou telefone fixo n.º 
269450080, entre as 9H00 e as 15H00. As entregas, efetuadas por técnicos da Biblioteca, são feitas às quartas-feiras, cumprindo todos as regras 
de segurança e higiene que estão recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e pela Direção-Geral de Saúde. O sucesso deste inovador 
projeto mereceu uma reportagem em direto para o programa da manhã da RTP – Praça da Alegria.

#GRÂNDOLA EM CASA … A LER!
NOVO PROJETO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LEVA LIVROS A QUEM ESTÁ EM CASA

PROCEDIMENTOS A SEGUIR:
1. Em caso de qualquer situação não urgente, deve ligar para a linha SNS 24 (808 24 24 24) e proceder conforme as instruções dadas;
2. Em caso de qualquer situação urgente, deve ligar para a linha de emergência 112;
3. Para outras situações deverá contactar o Centro de Saúde de Grândola através dos contactos 269 450 200 / 269 450 210 ou
 através de email: ULSLA.CSGrandola@ulsla.min-saude.pt 
4. Caso lhe seja prescrito um teste ao COVID-19, quer seja pela Linha SNS 24 quer pelo médico no Centro de Saúde (recebe um SMS
 no seu telemóvel), deverá aguardar em sua casa e poderá contactar um dos laboratórios convencionados* para agendamento;
5. Não se desloque à Urgência Hospitalar com sintomas ligeiros. Contacte, por telefone, a Linha SNS 24 ou o Centro de Saúde. Só vá 
 ao Centro de Saúde se, telefonicamente, lhe derem essa indicação.

Mantenha-se informado em canais digitais oficiais (Direcção-Geral da Saúde e SNS 24);
*Consulte os laboratórios convencionados no Alentejo, em: https://covid19.min-saude.pt/laboratórios-referenciados/

O Centro de Saúde de Grândola adotou um espaço próprio para atendimento no âmbito COVID-19, em funcionamento nos dias úteis 
das 08H00 às 22H00, e Sábados, Domingos e Feriados das 09H00 às 20H00. No entanto, qualquer utente (não urgente) deve privilegiar, 
em primeiro lugar, o contacto telefónico e/ou email, antes de se dirigir ao Centro de Saúde. 

ADOTE AS SEGUINTES MEDIDAS:
› Tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir;
› Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as mãos, e deitar o lenço de papel no lixo;
› Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;
› Evitar contacto próximo (2 metros) com doentes com infeções respiratórias;
› Lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou com uma solução de base alcoólica;
› Reforçar as medidas de higiene;
› Dividir a casa em zona suja (entrada) onde deve tirar a roupa, sapatos e objetos que utilizou, desinfetar e, posteriormente, na zona
  limpa ter calçado para poder deslocar-se pelas restantes divisões;
› Permanecer em casa e, sempre que tenha de sair, manter a distância social;

RECOMENDAÇÕES À POPULAÇÃO

CENTRO DE SAÚDE DE GRÂNDOLA – ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO COVID-19 

SEJA UM AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA – CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS!
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Foi no passado dia 22 de fevereiro que Mário 
Lúcio esteve em Grândola para a apresenta- 
ção do seu mais recente livro “O Diabo foi meu 
Padeiro” – durante a tarde – no Cineteatro Gran- 
dolense e à noite para um espetáculo intimis-
ta. Nascido no Tarrafal e antigo Ministro de Cul- 
tura e Artes de Cabo Verde, é um dos princi-
pais artistas do país de todos os tempos. É o es- 
critor mais premiado do país internacionalmen- 
te, o poeta que marca a viragem na nova poesia 

cabo-verdiana, e um dos mais conceituados pen- 
sadores da sua geração. No dia 23, dia em que se 
assinalaram 33 anos da morte do cantor de “Grân- 
dola, Vila Morena”, Mário Lucio participou na de- 
posição de flores no monumento de tributo a 
José Afonso. Estas ações foram acompanhadas 
pelo Vereador da Câmara Municipal do Tarra-
fal – Daniel David Soares, que se descolou a 
Grândola para estas iniciativas e para uma reu- 
nião com os municípios amigos do Tarrafal.

MÁRIO LÚCIO EM 
GRÂNDOLA: HOMENAGEM 
A JOSÉ AFONSO

POPULAÇÃO DO LITORAL ALENTEJANO LUTA POR 
MAIS E MELHORES SERVIÇOS DE SAÚDE NA REGIÃO
     Centenas de pessoas, entre autarcas, utentes 
e profissionais de saúde, manifestaram-se, no dia 
28 de fevereiro, em frente ao Ministério da Saú- 
de, em Lisboa, para reivindicar a resolução dos 
graves problemas na área da saúde, que afetam 
a população do Litoral Alentejano. As comissões 
de utentes do Litoral Alentejano com o apoio 
das autarquias de Grândola, Alcácer do Sal e 
Santiago do Cacém, e o Movimento Sindical Uni- 
tário, exigiram soluções para os cerca de 11 mil 
utentes que não têm médico de família, para a 
degradação e ausência de condições nas exten- 
sões de saúde e no Hospital do Litoral Alenteja-
no, e também a reabertura do serviço de atendi-
mento permanente do centro de saúde de Grân- 

     O Presidente da Câmara Municipal de Grândo- 
la, António Figueira Mendes, o Presidente da Jun- 
ta de Freguesia de Melides, António Abel Can- 
deias, e o Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, Luís de Sousa Matias, assinaram dia 
6 de março, na Junta de Freguesia de Melides, o 
Acordo para Construção da Nova Extensão de 
Saúde de Melides. O investimento no edifício da 
nova extensão de saúde de Melides reveste-se 
de grande prioridade, já que as atuais instalações
apresentam diversas limitações, não assegu-
rando as condições necessárias para a prática 
de cuidados de saúde à população abrangida. O 
espaço para o novo equipamento é cedido pela 
Junta de Freguesia de Melides, ficando o Muni- 

cípio de Grândola encarregue da execução dos 
projetos e a Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, E.P.E. responsável pela execução da 
obra e de todos os procedimentos administrati-
vos inerentes, bem como, pela gestão do espaço 
após a sua conclusão.

dola. No final da concentração, foi aprovada por 
unanimidade uma moção com as diversas rei- 
vindicações – que foi entregue no Ministério da 
Saúde por elementos da Comissão de Utentes.

tiago do Cacém e Grândola com passagem por 
Alcácer do Sal e Sines, num total de 250 Km, 
maioritariamente constituído por pistas areno-
sas da região e que muitas dificuldades coloca- 
ram aos concorrentes. O concelho de Grândola 
recebeu a prova no sábado, dia 7, com três tro- 
ços cronometrados. 
O prólogo de 4Km, o SS1 com 60 Km, o SS3 com 
50 Km – e dois reagrupamentos no Parque de 
Feiras e Exposições. Ao volante de uma Toyota 
Hilux, Miguel Barbosa venceu a primeira edição 
da nova prova de TT organizada pelo Automóvel 
Club de Portugal.

CELEBRADO ACORDO PARA CONSTRUÇÃO  
DA NOVA EXTENSÃO DE SAÚDE DE MELIDES

O Presidente da Câmara Municipal 
de Grândola, António Figueira Mendes, 
reuniu no passado mês de fevereiro, com 
o Secretário de Estado Adjunto e da 
Administração Interna - Dr. Antero Luís, 
para abordar a necessidade urgente 
de intervenção nas instalações 
do Destacamento Territorial de Grândola 
da Guarda Nacional Republicana – GNR, 
bem como, para a necessidade 
de construção do posto na aldeia 
de Melides – há muito previsto na sua lei 
orgânica. António Figueira Mendes realçou 
que, “Estas instalações são muito 
antigas e apresentam atualmente um 
elevado estado de degradação, pouco 
condizentes com a importância 
e a relevância do papel desempenhado 
pela GNR e pelos seus agentes”, 
e recordou que “Tendo em conta 
a situação precária das instalações 
e de forma a resolver no imediato 
a situação, disponibilizámos, 
temporariamente, uma moradia para 
alojamento de alguns elementos 
dos efetivos daquela corporação”. 
No encontro, que decorreu no Ministério 
da Administração Interna, ficou claro que 
o Governo reconhece a urgência em 
resolver esta situação, que se arrasta há 
vários anos, tendo ficado de apresentar 
ao Município uma proposta para a sua 
resolução.

PRESIDENTE REIVINDICA 
A REQUALIFICAÇÃO 
URGENTE DO QUARTEL 
DA GNR

BAJA ACP SANTIAGO/GRÂNDOLA FOI UM SUCESSO
     A primeira edição da BP Ultimate Baja TT ACP 
– Santiago do Cacém / Grândola foi um sucesso e 
foram centenas os curiosos que quiseram apoiar 
os concorrentes na segunda jornada de um dos 
mais competitivos campeonatos de Todo o Terre- 
no da Europa. A Baja TT do ACP – Automóvel Clu- 
be de Portugal, que decorreu no segundo fim de 
semana de março, incluiu a prova de carros a 
contar para o Campeonato de Portugal de Todo 
o Terreno e para a Taça de Portugal de Todo o 
Terreno e extra campeonato para Motos, Quads 
e SSV. Nesta prova os concorrentes navegaram 
por trilhos traçados entre os Municípios de San- 
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Workshop Bolinhos da Avó na Casa 
Mostra de Produtos Endógenos

Apresentação Projeto EXTRAI Espetáculo Bruno Santos e Rita Redshoes Comemorações do Dia 
Internacional da Mulher

Apresentação do livro 
“As longas noites de Caxias”

Workshop Dança – Mês da Juventude

RETROSPETIVA

Inauguração Exposição “Somos jovens, 
somos loucos” – Mês da Juventude

Concurso Nacional de Leitura Desfile de Carnaval

CPCJ – Mês da prevenção 
dos maus tratos na infância

6.ª Maratona BTT “Serras de Grândola” Stand-up Paddle – Mês da Juventude

Ação de formação – Natação Semanas Gastronómicas Apresentação da Campanha 
Periodolivre
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FREGUESIAS OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

A Junta de Freguesia continua a apostar na transformação e beneficiação do espaço público da Freguesia 
e por isso tem vindo a requalificar as calçadas e os espaços verdes de Azinheira dos Barros e do Lousal. 
Terminada mais uma fase de requalificação do espaço público, foi possível concluir em Azinheira dos Barros, 
a requalificação de uma calçada com 50 metros de extensão, melhorando as condições pedonais e de 
acessibilidade de toda a rua. No Lousal, foi criada uma linha de lancil com mais de 60 metros de comprimento, 
que veio permitir delimitar o espaço verde da zona de estacionamento. Com esta requalificação foi ainda 
possível melhorar a escadaria existente no local, de forma a enquadrar a mesma na nova realidade.

CARVALHAL

A Junta de Freguesia do Carvalhal Informa que desde o dia 30 de Março a população do Carvalhal 
passou a poder usufruir de um serviço de Farmácia que há muito a população vinha a reivindicar. Em 
consequência da evolução do novo coronavírus COVID-19 e respetivas recomendações do Governo e das 
Autoridades Nacionais de Saúde, este serviço abriu ao Público, ainda com alguns constrangimentos, que 
esperamos serem ultrapassados em breve. O que é importante é que a população do Carvalhal, fica 
com um importante serviço ao seu dispor. Para que este momento fosse possível: • Houve um trabalho 
da Junta de Freguesia do Carvalhal ao longo destes últimos anos, junto do INFARMED, na reivindicação 
da instalação de uma farmácia na nossa Freguesia; • Por parte dos proprietários da farmácia Costa 
Azul, o querer transferir para a Freguesia do Carvalhal a sua farmácia. • A Câmara Municipal de Grândola, 
que sempre nos acompanhou na reivindicação junto das entidades competentes, sendo determinante 
para que este processo fosse concluído; • Durante este processo, o Executivo da Junta de Freguesia fez 
tudo o que estava ao seu alcance, para poder apoiar os proprietários da Farmácia de modo a que se 
concretiza-se este longo e difícil percurso. Deixar uma palavra de agradecimento aos proprietários 
da Farmácia Costa Azul, por colocarem ao dispor da população do Carvalhal, este serviço que tanto 
esperavam, sendo ainda de maior relevância para o período de Pandemia pelo vírus Covid 19 que 
atravessamos. “Estamos a trabalhar para melhorar as condições de vida da população do Carvalhal” 

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
Vivemos um tempo de dificuldade, um tempo que seguramente muitos de nós jamais pensou viver. 
Muitas das medidas que estão a ser tomadas afetam fortemente a vida de todos mas só com estas 
medidas, conseguiremos vencer esta batalha. Foi nesse sentido que a Junta de Freguesia de Grândola 
e Santa Margarida da Serra, adotou um conjunto de medidas, em conjunto com a Câmara Municipal, no 
sentido de dar apoio à população, neste momento tão delicado que estamos a viver. Aproveito esta 
oportunidade para deixar uma palavra de agradecimento e de reconhecimento a todos os trabalhadores 
da Junta de Freguesia e aos trabalhadores municipais que continuam a assegurar serviços essenciais 
à população, a todos os profissionais de saúde, que estão na linha da frente a enfrentar esta doença e 
diariamente a pôr em risco a sua própria vida. Uma palavra muito especial para as forças de segurança 
e para os nossos bombeiros e bombeiras que também arriscam a sua própria vida. A todos os 
trabalhadores e trabalhadoras das farmácias, às funcionárias da AISGRA e da Santa Casa da Misericórdia 
de Grândola. Uma palavra para os trabalhadores dos supermercados, os pequenos empresários, 
das lojas, dos estabelecimentos comerciais, aos estabelecimentos agrícolas e industriais que têm que 
continuar a trabalhar para produzir economia em Grândola e no país. Um agradecimento também aos 
trabalhadores da distribuição, entregas e correio, nomeadamente dos CTT. Aos elementos da ANAFS 
(Associação Nacional das Formações Sanitárias) que responderam ao nosso apelo para nos auxiliar no 
apoio à população mais idosa da freguesia. A todos os professores que têm apoiado os nossos alunos 
à distância. A todas e a todos os voluntários e voluntárias que se disponibilizaram desde a primeira hora 
para colaborar e para travarem connosco este vírus que nos atormenta. Um abraço cheio de esperança.

JUNTA DE FREGUESIA REQUALIFICA CALÇADA EM AZINHEIRA DOS BARROS 
E ESPAÇO VERDE NO LOUSAL 

O CARVALHAL VOLTA A TER FARMÁCIA

MELIDES

Pelo 2º ano consecutivo, a Junta de Freguesia de Melides é candidata e nomeada para as 7 Maravilhas. Um 
programa emitido pela RTP1, com apresentação de Carlos Malato e Catarina Furtado. Em 2019, participou 
com os Rebuçados de Pinhão, nas Sete Maravilhas Doces, na categoria doces de território. Em 2020 inscreveu 
a Valsa Mandada nas Sete Maravilhas da Cultura Popular, na categoria Musical e Danças. Esta é uma 
candidatura conjunta com o Município de Grândola, a qual foi validada pelo conselho científico. A Junta de 
Freguesia, agradece a todos os Melidenses, pelo esforço e responsabilidade e pela maneira como encararam 
a Pandemia Covid 19, alterando rotinas e hábitos de vida. Como prevenção a este imprevisível vírus. Devido 
às restrições, e decretado o estado de emergência o horário da secretaria e do setor das obras decorre 
das 9 às 13 horas 

VALSA MANDADA ESTA NOMEADA PARA AS 7 MARAVILHAS

›

›

›

›



#.15INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

OBRAS MUNICIPAIS

LIGAÇÃO DA ZIL AO IC1 ESTÁ CONCLUÍDA

ZONA ENVOLVENTE AO JARDIM 1.º DE MAIO 
VOLTA A TER CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL

Está concluída a 2ª fase da Alameda José Amaro - que faz a ligação da 
Zona de Indústria ligeira ao IC1. Esta importante obra, há muito ansiada 
por todos – principalmente os empresários locais, representou um inves- 
timento superior 1 milhão e 400 mil euros e compreendeu a execução de 
faixa de rodagem, passeios e ciclovia numa distância de 1,3 km, passa- 
gens hidráulicas, passagens inferiores, rede de drenagem de águas plu- 
viais, iluminação pública, rede de rega (incluindo telegestão), plantação 
de árvores em toda a extensão e instalação de duas redes subterrâneas 
de Média Tensão - permitindo concretizar o reforço da expansão da ZIL e 
efetuar o abastecimento de energia elétrica a algumas unidades indus-
triais. A concretização desta obra, estruturante para o desenvolvimento 
do Concelho, vem dotar a ZIL de excelentes acessibilidades, e permite, 
ao mesmo tempo, desviar a circulação de veículos pesados do centro da 
vila, estando já instalada a sinalização complementar respetiva. Devido 
à situação que o País está a viver, a Câmara decidiu não fazer a inaugura- 
ção oficial desta infraestrutura, que está aberta ao tráfego desde o passa- 
do dia 19 de março.

Estão concluídos os trabalhos de repavimentação de vias e instalação de redes de água e 
saneamento nas ruas envolventes ao jardim 1.º de Maio e nos topos do maior espaço verde da 
Vila de Grândola. Com a conclusão destas intervenções, inseridas na requalificação do jardim 
1.º de Maio, foi reposta a normal circulação automóvel, nesta zona do centro da vila, com mais 
e melhores condições de mobilidade. Apesar dos constrangimentos relativos ao COVID19, 
que obrigaram à paragem da obra, esta já voltou a prosseguir, com implementação de medi-
das de contingência.

AÇÕES DE DESINFESTAÇÃO EM TODO O CONCELHO
O Município realizou mais uma fase da sua campanha periódica de desinfestação urbana nas 
redes de drenagem de águas residuais do Concelho, integrada no plano municipal de manu- 
tenção de boas condições de higiene urbana, a qual incidiu exclusivamente no controlo e 
eliminação de baratas. A colaboração de todos é importante, pelo que, caso detete a existên-
cia de baratas na sua rua, entre em contacto com os respetivos serviços municipais, através 
do telefone 269 450 075 ou endereço de correio eletrónico: aguas@cm-grandola.pt, para que 
sejam realizados os necessários reforços. As próximas ações, planeadas para o mês de abril, 
incidirão sobre a população de murídeos (ratos). O concelho de Grândola e o ambiente agra- 
decem. Um melhor ambiente depende de cada um de nós.

CONSTRUÇÃO DE NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA NA ALDEIA DO FUTURO
O Município iniciou em março a obra de construção de uma nova rede de distribuição de água 
na Aldeia do Futuro. A nova conduta da rua 25 de Abril, com uma extensão de 876 metros, e 
um custo de  cerca de 75 mil euros, será instalada em ambos os lados da via. Durante a 
realização dos trabalhos, será garantido o normal fornecimento de água aos munícipes 
através de uma rede provisória, que alimentará cada um dos ramais domiciliários. Este é um 
esforço financeiro do Município com vista a minimizar os constrangimentos decorrentes desta 
obra. Pedimos desculpa pelo incómodo causado. Estamos a melhorar a qualidade do abasteci-
mento de água à população.

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL COM ATIVIDADE
INTENSA NA PREVENÇÃO DE FOGOS FLORESTAIS
O Serviço Municipal de Proteção Civil tem estado a realizar diversas ações, em todo o Conce- 
lho, no âmbito dos trabalhos de prevenção dos fogos florestais. Para sensibilização e esclare-
cimento das populações foi enviada informação por correio para todos os munícipes e rea- 
lizaram-se sessões presenciais em Melides, Santa Margarida da Serra, Cadoços e Aldeia do 
Pico. Para além disto, as equipas municipais têm continuado o trabalho de limpeza de espé- 
cies arbóreas junto às estradas e caminhos rurais, bem como, a limpeza de bermas em todas 
as estradas municipais. Recentemente, também a ponte de acesso ao Monte do Carrascal, que 
tinha abatido durante o inverno, foi reconstruída e ampliada – estando agora com dimensões 
adequadas para a passagem de carros de combate a incêndios e viaturas agrícolas.
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