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VIVER EM SEGURANÇA
– VENCER O COVID-19
Caras/os Grandolenses,
A Câmara Municipal aplicou, durante este estado de pandemia Covid-19, um conjunto de medidas para travar a propagação do vírus e para proteger quem vive e trabalha no Concelho.
Paralelamente, lançou uma série de iniciativas de apoio às famílias, instituições e empresas,
prolongadas até ao mês de setembro, com o objetivo de fazer face e minimizar o impacto da
crise social e económica.
ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

Faço um apelo para que
se protejam e assim protejam
os seus familiares e os outros.
Use máscara. Não participe
em ajuntamentos. Mantenha
a distância social
de segurança.

Limpeza e higienização dos espaços públicos, criação de um centro de acolhimento com capacidade para receber pessoas infetadas ou em vigilância, distribuição de equipamento de
proteção à população, aos profissionais de saúde e às instituições de solidariedade social foram algumas das dezenas de ações levadas a cabo.
A evolução da pandemia no nosso Concelho tem sido, desde a primeira hora, acompanhada em
permanência por nós – em estreita colaboração com autoridades de saúde e segurança, de
forma a prestarmos todo o apoio necessário, bem como, continuarmos a assegurar as condições de segurança da nossa população e de quem nos visita.
Por fim, faço um apelo para que se protejam e assim protejam os seus familiares e os outros.
Use máscara. Não participe em ajuntamentos. Mantenha a distância social de segurança. Se
formos cuidadosos estamos a defender a nossa saúde e a nossa Terra. Temos de garantir que
a vida normal vai continuar e que vamos poder continuar a trabalhar, a receber visitantes em
segurança e a vencer o COVID-19 e evitar os seus efeitos negativos.
Conto convosco. Grândola precisa do nosso cuidado.
Obrigado

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

breves

LINHA DE APOIO ÀS EMPRESAS
DO ALENTEJO LITORAL JÁ ESTÁ
EM FUNCIONAMENTO

FAMÍLIAS DE AZINHEIRA
DOS BARROS RECEBEM AS CHAVES
DAS SUAS NOVAS HABITAÇÕES

CÂMARA RENOVA MEDIDAS
DE APOIO ÀS FAMÍLIAS,
INSTITUIÇÃO E EMPRESAS

Abriu, no passado dia 19 de maio, a Linha
de Apoio às Empresas do Alentejo Litoral.
A Plataforma de atendimento gratuita
disponibilizada pela Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Litoral (CIMAL), em parceria com
os municípios que integram a CIMAL, tem
como objetivo apoiar as micro, pequenas
e médias empresas (PME’s) da região nesta
fase de mitigação da pandemia da COVID-19.
O programa inclui um conjunto de serviços
especializados na área da gestão, fiscalidade,
jurídica e operacional para auxiliar as empresas
na tomada de decisão e implementação
de medidas de resposta durante todo o ciclo
de gestão de crise que enfrentam as PME’s.

O Município de Grândola entregou, nos dias
30 de abril e 5 de maio, dois fogos municipais
em regime de arrendamento apoiado, de
tipologia T2 e T3, na freguesia de Azinheira
dos Barros. As habitações foram reabilitadas
de modo a garantir todas as condições de
habitabilidade para realojar as duas famílias.
O momento da entrega das chaves contou
com a presença da vereadora Carina Batista.
Recorde-se que as seis habitações que
compõem o parque habitacional municipal
em Azinheira dos Barros, onde se incluem
as duas agora entregues, foram alvo de uma
intervenção exterior de reparação e pintura
no valor de 20 mil euros.

O Executivo Municipal aprovou a renovação,
até setembro, das Medidas Municipais
Extraordinárias de Apoio à População,
às Instituições e à Economia Local
e Empresas – COVID-19, determinadas em
março e que visam ajudar as famílias
do nosso Concelho – que se confrontam
com a diminuição dos seus rendimentos,
as instituições – que estão na linha da frente
deste combate e que precisam de mais
meios, e as empresas – que foram obrigadas
a fechar as suas portas.

F
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COVID-19

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

RX DIGITAL PORTÁTIL ENTREGUE PELA
CÂMARA MUNICIPAL E VANGUARD PROPERTIES
AO HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO
REFORÇA LUTA CONTRA COVID-19
DISPENSADORES DE DESINFETANTE
JUNTO AOS MULTIBANCOS
AJUDAM A COMBATER COVID-19
No final de abril o Município de Grândola
instalou dispensadores de desinfetante
para as mãos, em todos os multibancos
do concelho instalados no exterior.
A ação encetada, aplaudida e valorizada
pela população em geral, foi uma
das medidas adoptadas para combater
e conter a propagação do COVID-19.
O equipamento de tecnologia avançada foi entregue no dia 22 de Abril, pelo autarca de Grândola, António Figueira Mendes, e pelo Diretor Geral da Vanguard Properties, José Cardoso Botelho, e reveste-se da maior importância para reforçar a resposta do Hospital do Litoral Alentejano
– HLA ao COVID-19 bem como a pacientes com
outras patologias. O RX portátil, com valor superior a 80 mil euros, foi financiado pela Vanguard Properties na sequência de contactos encetados pela Câmara de Grândola com investi-

dores do concelho, de forma a conseguir apoios
para reforçar os serviços de saúde do concelho e
da região. António Figueira Mendes referiu que o
equipamento, sendo móvel, “permite outra flexibilidade para os serviços e maior conforto para
os doentes, salientando que o HLA está agora
reforçado na capacidade de resposta para o futuro”. O Autarca realçou também o seu apreço,
consideração e respeito pelo esforço e trabalho
desenvolvido por todos os profissionais de saúde
neste momento difícil que o país atravessa.

CÂMARA DISPONIBILIZOU
COMPUTADORES E INTERNET
PARA ENSINO À DISTÂNCIA
No âmbito do ensino à distância
implementado em todo o país resultante
da pandemia COVID-19, a Câmara
Municipal disponibilizou computadores
portáteis e acessos à internet a 100
alunos do 1.º ciclo sem acesso a
equipamento informático. Os equipamentos
foram entregues ao Agrupamento
de Escolas de Grândola que procedeu
à entrega aos encarregados de educação.
O investimento, aproximado, de 45 mil
euros, permitiu à autarquia disponibilizar
100 computadores e 50 acessos
à internet e assim garantir e promover
um acesso mais justo e igual à educação
aos jovens do concelho.

AUTARQUIA APOIA COMÉRCIO LOCAL
O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)
tem vindo a auxiliar os comerciantes do Concelho que têm estado em funcionamento e que
comercializam produtos alimentares. Este apoio
passa pelo aconselhamento sobre medidas de
proteção e segurança que devem implementar nos seus estabelecimentos, bem como, pelo
fornecimento de EPI´s e soluções desinfetantes de acordo com as necessidades de cada
um. Estão a ser distribuídas máscaras, viseiras e solução de álcool para aplicar nas mãos.
Estas visitas têm decorrido ao longo dos últimos meses por todo o concelho.

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

NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS – GRÂNDOLA
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BANCO DE APOIO ALIMENTAR
SOLIDÁRIO CHEGA A DEZENAS
DE MUNÍCIPES

FUNCIONÁRIOS
DAS CRECHES E JARDINS
DE INFÂNCIA

Na sequência do conjunto de medidas
excecionais aprovadas pelo município,
visando apoiar as famílias e mitigar os efeitos
sociais da doença COVID-19 foi criado o
Banco Solidário de Apoio Alimentar “Terra
da Fraternidade”, no âmbito da ação
Grândola ainda mais Solidária. Trata-se
de um apoio de emergência com o
objetivo de ajudar pessoas ou famílias
mais vulneráveis e desprotegidas no
plano social, que necessitem deste apoio,
tendo em consideração as suas carências
económicas. Desde o seu início, esta
medida de solidariedade social teve
a colaboração inequívoca dos principais
agentes económicos locais, através
da cedência de géneros alimentares. O
Banco Solidário de Apoio Alimentar “Terra
da Fraternidade” já contou com o contributo
de donativos de bens perecíveis e não
perecíveis de 10 entidades e realizou
47 apoios a 33 famílias.

PROJETOS DE ENVELHECIMENTO
ATIVO APOSTAM NA PROXIMIDADE

DO LITORAL ALENTEJANO
TESTADOS AO COVID-19 EM GRÂNDOLA
O Centro Polivalente de resposta ao COVID-19
de Grândola recebeu, a 15 de maio, todos os
funcionários das Creches e Jardins de Infância
dos concelhos de Grândola, Alcácer do Sal,
Santiago do Cacém e Sines para realizarem os
testes ao COVID-19. A ação aconteceu em virtude da reabertura das Creches, no passado dia
18 de maio, e pela necessidade imprescindível
por questões de segurança e saúde pública do

controlo de todos aqueles que vão receber e
trabalhar com crianças. O rastreio foi organizado pela Segurança Social em parceria com o
ABC Algarve Biomedical Center – Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica
do Algarve com a colaboração dos Municípios
e com a coordenação da Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde do Litoral
Alentejano.

No âmbito da parceria entre os programas
de envelhecimento ativo (Projeto Viver
Solidário e Universidade Sénior)
e a Guarda Nacional Republicana tem sido
possível proporcionar à população sénior,
de todo o concelho, a realização
de videochamadas com os seus
familiares com o objetivo de minimizar
o distanciamento e as saudades.

RIR
À JANELA

O Município de Grândola, com a colaboração da Associação Remédios do Riso, dinamizou durante o mês de maio o projecto RIR à janela, que teve como objetivo levar o humor e a animação às
ruas do nosso Concelho, ajudando a aliviar a tensão e a devolver a esperança nestes tempos de
incerteza. “Memórias e aventuras de um soldado perdido em contratempos” foram protagonizadas pelo ator e animador Pedro Charneca, cumprindo sempre as regras de segurança e distanciamento indispensáveis. Os grandolenses aceitaram o convite e participaram das suas janelas,
varandas e quintais. A iniciativa arrancou a dia 2 de maio nas ruas do Canal Caveira, e decorreu
todas as terças, quintas e sábados de maio, por todo o concelho.
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O VERÃO POR CÁ… TRANQUILIDADE,
SEGURANÇA E QUALIDADE REFORÇADAS

Grândola alcançou, novamente, distinções dignas deste destino de ouro e paradisíaco que são os 45km de frente atlântica.
Da certificação Clean&Safe aos galardões de Bandeira Azul ou Praia Acessível fique a saber o que pode encontrar no verão por cá.

GRÂNDOLA,
TOP 10 DE OURO
Veja as dez praias do nosso Concelho que
voltaram a ser classificadas pela Quercus com
Qualidade de Ouro e a ser distinguidas com a
Bandeira Azul:
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ATLÂNTICA

COMPORTA

MELIDES

TRÓIA-BICO
DAS LULAS

TRÓIA-MAR

GRÂNDOLA É O CONCELHO DO ALENTEJO
COM MAIOR NÚMERO DE PRAIAS DISTINGUIDAS.

ATIVIDADE MUNICIPAL
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA
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PRAIAS DE MELIDES, CARVALHAL E COMPORTA JÁ TÊM
LIVE CAM – 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA EM TEMPO REAL
O serviço gratuito, disponibilizado pela MEO
Beachcam em parceria com a Câmara Municipal e proprietários de apoios de praia, surge no âmbito da valorização do património
natural do território, e tem como objetivo dotar as praias de Grândola de equipamentos
que permitam aos desportistas e à população
em geral verificar as condições meteorológicas:
a temperatura, as condições do mar e do vento. Este serviço vai ainda permitir aos utilizadores verificarem o grau de afluência da praia,
uma informação particularmente importante
nesta época balnear que iniciou a 6 de junho,
com um conjunto de regras e condicionalismos devido à pandemia da COVID-19.

CERTIFICAÇÃO
CLEAN&SAFE
A medida dinamizada pelo Turismo de Portugal reconhece as empresas do setor do turismo que cumpram as recomendações da Direção Geral de Saúde, para evitar a contaminação dos espaços com
o SARS-CoV-2. Para além dos Postos de Turismo detentores do selo
Clean&Safe, existem cerca de 40 entidades certificadas, no concelho de Grândola, das quais empreendimentos turísticos, alojamentos locais, agentes de animação e agentes de viagens e turismo.

MEDIDAS IMPLEMENTADAS
NAS PRAIAS
A gestão das 11 praias do concelho de Grândola é garantida pelo
município em conjunto com os concessionários no sentido de se
cumprir todos os critérios exigidos pela Direção Geral de Saúde.
Conheça as medidas adoptadas:
› Desinfeção dos espaços públicos: passadiços, áreas
de descanso, lava-pés, duches, esplanadas dos restaurantes
e apoio de praia, instalações sanitárias, toldos;
› Percursos separados e sinalizados nos acessos ao areal;
› Reforço da divulgação de boas práticas de higienização
e distanciamento social em três idiomas;
› Em parceria com a APA e concessionários, todas as praias
estão a ser monitorizadas em relação à sua ocupação de forma
a evitar sobrelotação;
› Maior fiscalização de forma a evitar estacionamentos
abusivos.

INFORMAÇÕES
– POSTOS DE TURISMO
Posto de Turismo de Grândola
› Segunda-feira a sexta-feira 09h – 17h
› Sábados 10h - 13h
› Praça Marquês de Pombal, 1 e 3
(em frente à Igreja matriz)
Postos de Turismo Sazonais
de Carvalhal e Melides
› 1 de Julho – 13 de Setembro
› Todos os dias das 09h30 – 13h30
e 14h30 – 17h30

TURISMO DE NATUREZA

Da serra ao mar, já todos sabemos quão único e distinto é o Concelho. Se ainda duvida, deixe-se
encantar e contemple livremente a biodiversidade através de percursos pedestres e da observação de aves e borboletas. Aproveite ainda para relaxar em belos jardins e parques de merendas.
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INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

RENOVADO JARDIM 1.º DE MAIO
REABRIU AO PÚBLICO
O emblemático Jardim 1º de Maio, no centro de Grândola, reabriu ao público no dia 9 de junho. O momento foi assinalado numa
cerimónia simbólica transmitida em direto nas redes sociais. No mesmo dia foi inaugurada a escultura de homenagem
ao operário corticeiro – da autoria do escultor Paulo Neves – vencedor do concurso público lançado pelo município.

A intervenção no maior espaço verde da
Vila Morena, com projeto da autoria do Arquiteto Hipólito Bettencourt, incluiu a requalificação e aumento das áreas verdes, reabilitação do espelho de água, novo sistema de
rega automática controlado por telegestão,
nova rede de pluviais, execução de um furo
para rega, novos espaços para atividades, novos equipamentos – salientando-se a nova
cafetaria com casas de banho públicas, renovação do mobiliário urbano e equipamento infantil, reforço da iluminação pública, e implementação de pavimentos que promovem
a acessibilidade universal e a eliminação de
barreiras arquitetónicas.
O resultado final é um espaço versátil e multifuncional, para todas as faixas etárias, que
manteve a sua configuração original, os seus
ambientes e materiais – numa ótica de melhoria do ambiente urbano e das condições
de fruição do jardim por parte da população.

DESTAQUE

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

A intervenção contemplou também as ruas
envolventes, onde se redimensionou as vias
adaptando-as à circulação de apenas um sentido numa faixa de rodagem. Conseguiu-se
assim uma otimização do espaço pedonal,
estacionamento e rodoviário, reduzindo a velocidade de circulação automóvel e aumentando a segurança dos peões e a mobilidade
pedonal entre os dois lados dos passeios.
Foram implementadas medidas de acalmia
de tráfego com passadeiras sobre-elevadas
que também favorecem a circulação confortável para as pessoas de mobilidade condicionada.
O jardim tem agora uma equipa de manutenção permanente e um veículo elétrico de apoio
aos diversos trabalhos a realizar.

A OBRA TEVE UM CUSTO
SUPERIOR A 1.4 MILHÕES
DE EUROS E CONTOU
COM UMA
COMPARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA DE CERCA
DE 800 MIL €.

#.09

#.10

ATIVIDADE MUNICIPAL
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

A ETERNA VILA MORENA CELEBROU
A LIBERDADE COM PROGRAMAÇÃO DIGITAL
COMEMORAÇÕES DOS 46 ANOS DO 25 DE ABRIL:
GRÂNDOLA À JANELA NUMA SÓ VOZ!

DESTAQUE PARA O CONCERTO EXCLUSIVO COM LUIS GALRITO
NA NOITE DE 24 DE ABRIL

À 00:20 FORAM LANÇADOS 25 MURTEIROS ACOMPANHADOS PELA MÚSICA
GRÂNDOLA VILA MORENA

O Município de Grândola comemorou os 46 anos da revolução dos cravos com recurso às novas tecnologias com várias atividades disponibilizadas, acompanhadas pelos Grandolenses e pelo mundo nas plataformas digitais da autarquia: Facebook, Instagram e Youtube. Concertos, documentários, mensagens de artistas nacionais e internacionais, sugestões de música, de filmes e de livros sobre Abril foram algumas das propostas do Programa Comemorativo.

DÁ MAIS FORÇA À LIBERDADE – MENSAGENS PARA GRÂNDOLA

MÁRIO LÚCIO

THE LAST INTERNATIONALE

SÉRGIO GODINHO

CARLÃO

A iniciativa reuniu um conjunto de reconhecidos artistas nacionais e internacionais, que em tempos de confinamento, para assinalar a ligação
indissociável da Vila Morena ao 25 de Abril, e aos valores da liberdade, gravaram para Grândola, mensagens que foram transmitidas nos dias
24 e 25 de abril.

DE FORMA
DIFERENTE
MAS TODOS
PRESENTES NAS
COMEMORAÇÕES
NA MANHÃ
DE 25 DE ABRIL

ARRUADA VIRTUAL DA BANDA DA SOCIEDADE MUSICAL FRATERNIDADE OPERÁRIA GRANDOLENSE + HASTEAR DA BANDEIRA

ATIVIDADE MUNICIPAL
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA
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"GRÂNDOLA, VILA MORENA"
CANTADO À JANELA

CENTENAS DE CRIANÇAS “RIRAM À JANELA”
NO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Por todo o Concelho, desde animação de rua
à literatura, passando pela história, o Município de Grândola assinalou o Dia Mundial da
Criança, entre os dias 1 e 5 de junho. O programa desenvolvido pela autarquia contou
com a iniciativa “Rir à janela – Especial crianças” dinamizada pelos energéticos e carismáticos palhaços Charneca e Enano. A Biblioteca Municipal dinamizou online, ao longo de
todo o dia, a leitura de fantásticos contos. No
Facebook do município foi disponibilizada uma
seleção de fotografias da Coleção Martins e
Máximo - um retrato das crianças de Grândola na primeira metade do seculo XX.
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RELATÓRIO E CONTAS 2019
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA
Milhões de euros
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Dívida M/L Prazo

10.258.906,27

8.936.561,01

8.302.912,12

7.036.048,78

5.715.403,35

4.393.253,63

3.485.882,44

Dívida Curto Prazo

3.759.230,72

3.478.504,47

2.922.337,81

2.787.298,93

3.087.285,71

2.218.310,15

2.282.001,18

Dívida Total

14.018.136,99

12.415.065,48

11.225.249,93

9.823.347,71

8.802.689,06

6.611.563,78

5.767.883,62

EVOLUÇÃO DO MAPA
DOS PAGAMENTOS EM ATRASO (PA´S)
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GRÂNDOLA APOSTA NA DEFESA
DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

O Município de Grândola executou a limpeza de bermas de todas as estradas e caminhos municipais, num total de 140 km aproximadamente, dando continuidade ao trabalho de mitigação dos incêndios florestais, no
âmbito da Defesa da Floresta, no rigoroso
cumprimento das medidas 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 junho, na
sua atual redação. Estes trabalhos correspondem à limpeza de material combustível
arbustiva, subarbustiva e em alguns casos
também arbórea como é o caso das estradas
da Aldeia do Pico (CM 1117), Brejinho de Água,
Vale Figueira (CM 1078) e Estrada do Cai Logo.
Com esta intervenção preventiva, num valor
total de mais de 60 mil euros, o concelho de
Grândola está mais preparado para responder
à eventualidade de ocorrência de incêndios
florestais, contribuindo também para uma
maior segurança dos cidadãos automobilistas e dos residentes na região.

DISPOSITIVO
DE COMBATE
A INCÊNDIOS COM
EQUIPAS 24H

LIMPEZA DAS FAIXAS
DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL
CONTINUA A SER PRIORIDADE

O dispositivo de combate a incêndios conta
com os seguintes meios: um helicóptero e uma
equipa helitransportada da UEPS da GNR,
Bombeiros de Grândola com duas equipas de
7 bombeiros e duas viaturas, e equipa de Sapadores Florestais do Município de Grândola.
Todas estas equipas atuam com a coordena-

ção do Comando Distrital da ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Para além deste dispositivo, o Município conta
com a colaboração da Associação de Agricultores e dos Agricultores do Concelho – com
máquinas agrícolas para apoiar estas equipas
no combate e rescaldo de incêndios florestais.
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FREGUESIAS

OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

›

AZINHEIRA DOS BARROS
JUNTA DE FREGUESIA DE AZINHEIRA DOS BARROS REQUALIFICA
ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DO LOUSAL
A antiga Escola Primária do Lousal, foi um dos pilares da atividade mineira, tendo sido uma variável
importante na decisão dos mineiros em trabalhar na Mina, porque assim conseguiam garantir a educação
dos seus filhos. A antiga Escola Primária é uma referência para milhares de crianças que a frequentaram
e que hoje são adultos, mas que continuam a nutrir um sentimento especial com o edifício que
os acolheu, porque foi ali que estudaram e cresceram enquanto pessoas. A Junta de Freguesia
de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão, tendo em conta a importância que a antiga Escola
Primária representa para todos os Lousalenses, iniciou a requalificação das fachadas, que possibilitará
devolver-lhe a sua imagem original, e ainda resolver o problema de infiltrações existente.

›

CARVALHAL
LIMPEZA DAS BERMAS DAS ESTRADAS
A Freguesia do Carvalhal procedeu recentemente ao corte de ervas e pastos das bermas e valetas
das estradas e caminhos públicos da Freguesia. Esta limpeza para além de melhorar o aspeto das vias
tem como objetivo principal minimizar os riscos de incêndios e prevenir o avanço no caso de fogos
florestais.

›

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
Ainda a viver o estado de calamidade, a Junta de Freguesia continua a apoiar toda a população mais
vulnerável na compra de bens de primeira necessidade e medicamentos, entregando-os nas suas casas,
para evitar que a população mais vulnerável frequente locais com maior afluência de pessoas.
Continuamos a fazer ações de higienização e desinfeção das zonas de eventual contaminação nas várias
aldeias e lugares da freguesia (uma freguesia com cerca de 416Km2). Continuámos a fazer igualmente
a manutenção e limpeza das aldeias e lugares da freguesia, bem como preparar os espaços exteriores
das escolas para receber as crianças que frequentam os jardins de Infância. Os parques infantis
da responsabilidade da Junta de Freguesia, que são o Parque Infantil das Amoreiras e o Parque Infantil
do Canal Caveira, apesar dos mesmos ainda se encontrarem encerrados, foram alvo de limpeza
e manutenção. Apoiámos até ao final do ano letivo todos os nossos alunos, sem recurso a meios
digitais, na entrega e recolha em sua casa do material e trabalhos escolares, que é solicitado pelo
titular de turma, para que nenhum aluno fique para trás e todos tenham acesso à educação, num total
de cerca de 100 pastas por semana. A Junta de Freguesia continua a disponibilizar gratuitamente
máscaras comunitárias a toda a população da freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra que
necessite. Se por algum motivo não tiver ainda a sua máscara, pode deslocar-se à Junta de Freguesia
e solicitar a sua. Prevenir é o melhor remédio, pois todos somos agentes de saúde pública.

›

MELIDES
A Junta de Freguesia de Melides procedeu à manutenção do Miradouro sobre a Várzea de Melides.
Neste local bastante atrativo, foi colocado um sistema de iluminação e uma placa com a descrição
do monumento, o qual representa uma homenagem à Mondina e ao Cavador de Lama. A Autarquia,
entregou no passado mês de Junho, arroz, oferecido pelos Orizicultores de Melides e pela empresa SEAR,
sediada em Santiago do Cacém, aquando da 4 ª Edição do Fim de Semana Gastronómico do Arroz, que
se realizou na freguesia no final de Maio. O arroz foi distribuído à Casa Do Povo, Cáritas de Melides, Cáritas
de Santo André e Vicentinas de Grândola. A Cáritas de Melides, tem ajudado algumas famílias carenciadas
(cada vez mais, por efeito do Covid-19) missão, na qual têm contado com a ajuda da Cáritas de Santo
André e das Vicentinas de Grândola. A Junta de Freguesia de Melides, assinalou este ano, o dia 1 de Julho,
Dia Mundial da Criança, de uma maneira diferente. Devido à atual situação na impossibilidade do contacto
físico, as crianças foram desafiadas a posar para uma foto, com o seu Animal de Estimação ou Peluche,
amigos especiais em tempo de confinamento. As fotografias foram enviadas para as redes sociais
da Autarquia, a qual agradece a todos os participantes e em especial aos pais que colaboraram
no passatempo. A foto de Ian Mar Lobo, com o seu Cão Bliss (Raça Golden Retriever) e o Peluche,
Capuccino, é um exemplo da beleza e ternura, das fotos recebidas.

OBRAS MUNICIPAIS
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INFRAESTRUTURAS DOS LOTEAMENTOS MUNICIPAIS
DO CARVALHAL, LAGOAS E PEGO ESTÃO A AVANÇAR
Arrancou, no início de junho, a empreitada para a construção de infraestruturas no Loteamento Municipal – L 10 (Pego), na Freguesia de Carvalhal. A intervenção, com um custo total de 240 mil euros, e há muitos
anos reivindicada pela população, contempla a construção das redes de
abastecimento de água, gás, energia elétrica, iluminação pública e telecomunicações, drenagem de águas residuais e águas pluviais. Os trabalhos incluem ainda a pavimentação dos arruamentos e a construção
de passeios. Esta intervenção insere-se num plano de execução que a
Câmara Municipal tem estado a preparar, que para além do Loteamento
L 10, inclui também o Loteamento L3 - que tem o projeto concluído e que
vai avançar para concurso público, e o Loteamento L1 – que está em fase
final de projeto.

240
MIL €

MUNICÍPIO PROCEDEU À REQUALIFICAÇÃO
DAS ILHAS ECOLÓGICAS DO CONCELHO

23

MIL €

A intervenção, no valor de cerca de 23 mil euros, incluiu a reparação de anomalias existentes nos equipamentos enterrados para a deposição de RSU e Recicláveis – as denominadas ilhas ecológicas – com o objetivo de prolongar o seu tempo de vida útil. Os trabalhos, iniciados em janeiro e interrompidos em virtude da pandemia COVID-19, foram
realizados na última semana de maio e incluíram a requalificação de 54 equipamentos
em todo o Concelho.

ESTÁ CONCLUÍDA A AMPLIAÇÃO
DO CENTRO COMUNITÁRIO DE ÁGUA DERRAMADA

40

MIL €

Os trabalhos de ampliação deste equipamento social, inaugurado em abril de 2018, foram concluídos recentemente e incluíram a construção de um espaço de convívio e uma
sala de reuniões que irá funcionar como sede da Associação de Moradores e Amigos de
Água Derramada. A intervenção, com um custo de cerca de 40 mil euros, dotou este Centro com as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades de integração
social da população desta localidade. Devido à Pandemia COVID-19 o executivo municipal decidiu não realizar nenhuma sessão pública de inauguração.

EN 261-2, ENTRE PORTELA E MELIDES,
JÁ COMEÇOU A SER PAVIMENTADA

+1

Estão concluídos os trabalhos da 1ª fase da pavimentação e de pintura da EN261-2 realizada no âmbito da Empreitada do reforço de abastecimento de água a Melides. Com um
valor superior a 1 milhão de euros e com cofinanciamento do Portugal 2020, esta empreitada contempla a reposição integral do pavimento em betuminoso (alcatrão) em cerca de
7 Km entre a Portela e Melides.

MILHÃO
€

+471
MIL €

+

+829
MIL €

REABILITAÇÃO DOS ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO
E DA CASA FRAYÕES METELLO JÁ INICIARAM
O Município de Grândola iniciou recentemente a reabilitação de dois edifícios históricos
localizados no centro tradicional da Vila – os Antigos Paços do Concelho e a Casa Frayões
Metello. A obra no edifico dos Antigos Paços do Concelho foi adjudicada à empresa Anteros Empreitadas – Sociedade de Construção S.A. por 471.415,82€ + IVA e a obra na Casa Frayões Metello foi adjudicada à empresa Monumenta LDA. por 829.836,97€ + IVA.

