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Estimados Grandolenses,
Em outubro de 1989 inaugurei a primeira biblioteca pública municipal de Grândola, que era, 
simultaneamente, uma das primeiras da recém-criada rede pública de bibliotecas nacionais. 
Quase 32 anos decorridos, o destino concedeu-me o privilégio de viajar no tempo para inaugurar 
o novo edifício da Biblioteca e Arquivo do município de Grândola, que irá ser, seguramente, um dos 
principais centros de cultura e a mais importante fonte de conhecimento do nosso concelho.
Não há quem conteste a afirmação de que o serviço público autárquico, criado após o 25 de 
abril de 1974, é responsável pelo maior desenvolvimento ocorrido em Portugal em pratica-
mente todas as áreas que contribuem para o bem-estar e conforto das populações. Neste qua- 
dro, a par da criação de infraestruturas básicas, o investimento na cultura foi assumido no 
nosso município, desde a primeira hora, como uma das prioridades de governação, com o obje- 
tivo de contribuir para o aumento sustentado da qualidade de vida das pessoas, independente-
mente do seu local de residência. Foi neste âmbito que estivemos na vanguarda, no que diz 
respeito à criação da Biblioteca pública municipal, fruto de uma estratégia política estabeleci-
da pelo executivo camarário, mas graças, também e sobremaneira, à vontade, determinação 
e empenho da equipa técnica que connosco colaborava, de cujos membros me permito desta-
car o Pedro Pedreira, cuja ação e dinamismo contribuíram decisivamente para que Grândola 
fosse pioneira numa área crucial para o desenvolvimento harmonioso das sociedades. É a ne- 
cessidade de honrar este passado e o reconhecimento do caminho que já desbravámos coleti-
vamente que nos deixa uma enorme responsabilidade para o futuro. Inaugurar o novo edifício 
da Biblioteca e Arquivo é o melhor modo de cumprirmos este nosso dever e um sinal claro da 
nossa determinação em prosseguir este rumo.
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APOSTAR NA CULTURA É APOSTAR 
NA MELHORIA DA QUALIDADE 
DE VIDA DA POPULAÇÃO

O investimento na cultura foi 
assumido no nosso município, 
desde a primeira hora, como uma 
das prioridades de governação, 
com o objetivo de contribuir para 
o aumento sustentado da qualidade 
de vida das pessoas.

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

PRESIDENTE SOLICITOU À CP 
REFORÇO DE MEIOS PARA 
O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
António Figueira Mendes integrou a comitiva 
da CIMAL que reuniu no dia 12 de maio com 
o Conselho de Administração da CP – Comboios 
de Portugal, para discutir a reintrodução 
do serviço regional ou inter-regional 
de passageiros na Linha do Sul. No final da 
reunião, António Figueira Mendes referiu que 
“os autarcas vêm como essencial esta decisão, 
tendo em conta não só a crescente dinâmica 
económica da região, como as expectativas em 
torno dos novos investimentos já anunciados” 
concluindo que “no caso de Grândola, para 
além do Alfa Pendular e do Intercidades, que já 
aqui param, era muito importante voltar a ter 
serviço regional e inter-regional”.

LUTA PELA MELHORIA 
DOS CUIDADOS DE SAÚDE 
PRIMÁRIOS E HOSPITALARES 
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos 
do concelho de Grândola realizou no passado 
dia 6 de maio, em Grândola, uma ação de luta 
com utentes, autarcas e profissionais de saúde 
para reivindicar a melhoria dos cuidados 
de saúde primários e hospitalares. 
Na manifestação em defesa do SNS, 
os utentes exigiram, entre outras 
reivindicações, a reabertura do Serviço 
de Atendimento Permanente (SAP) do Centro 
de Saúde de Grândola.

FEIRA DE AGOSTO 2021 
CANCELADA 
A Câmara de Grândola decidiu cancelar 
a edição 2021 da Feira de Agosto por 
considerar que, pelo segundo ano consecutivo, 
não estão reunidas as condições de segurança 
para realizar aquele que é o maior evento 
promovido pela autarquia e que anualmente 
recebe mais de 100 mil visitantes. O Município 
reitera que em primeiro lugar está 
a salvaguarda dos interesses dos munícipes 
e de todos aqueles que visitam o Concelho. 
A decisão da não realizar a Feira teve ainda em 
consideração a utilização do parque de feiras 
para o importante processo de administração 
das vacinas que se prevê que decorra até 
ao final do verão. 
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COVID-19

GRÂNDOLA PIONEIRA NA VACINAÇÃO

    O Centro de vacinação de Grândola, pionei-
ro no Alentejo e um dos primeiros do país, já 
administrou cerca de 10 mil vacinas. Instala-
do pelo município, o centro inclui controlo de 
entradas, zona de receção e inquérito, salas 
de espera, gabinetes de vacinação, gabinetes 
médicos, sala de recobro e instalações sanitá- 
rias. O processo de contacto com os utentes 
e administração das vacinas é gerido por uma 
equipa permanente da Unidade Local de Saú- 
de composta por enfermeiros, médicos, pessoal 
técnico, auxiliar e administrativo, apoiada por 
uma equipa disponibilizada pelo Município e 
coordenada pelo serviço municipal de prote- 
ção civil, que garante o controlo de entradas, 
segurança, encaminhamento, desinfeção do 
espaço e alimentação das equipas. O trans-
porte de utentes é feito com a colaboração 
dos Bombeiros Mistos de Grândola, Institui- 
ções de Solidariedade Social e Juntas de Fre- 
guesia. O nível de organização e funcionali-
dade do Centro, fruto do trabalho de todas as 
equipas envolvidas, tem sido reconhecido e 
elogiado pela população e pelas várias entida- 
des regionais e nacionais e representa um mo- 
tivo de orgulho para o Município de Grândola. 
O espaço polivalente de combate à COVID-19 
tem também em funcionamento desde outu- 
bro de 2020 um Centro de Rastreio, utilizado 
inicialmente pela segurança social para ras- 
treios a utentes e funcionários das Estruturas 
Residenciais para Pessoas Idosas de toda a 
Região, e desde Abril deste ano aberto ao pú- 
blico em geral e empresas em articulação 
com as clinicas que já operavam no Concelho. 
O Centro de Rastreio está preparado para fun- 
cionar em drive thru e walk thru. 

MAIS DE 10 MIL VACINAS ADMINISTRADAS 



MUNICÍPIO PREPARA ÉPOCA BALNEAR
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Depois do sucesso do programa “Natal em 
Grândola é no Comércio Local” que decorreu 
em dezembro do ano passado e movimentou 
cerca de 290 mil euros em compras no co- 
mércio tradicional, arrancou em maio, a edi- 
ção primavera do “Eu Compro em Grândola” 
com a adesão de cerca de meia centena de 
lojas do Concelho. O programa de incentivo 
ao consumo no comércio local, promovido 
pelo Município de Grândola em parceria com 
a Associação de Comércio, Indústria, Serviços 
e Turismo do Distrito de Setúbal (ACISTDS),  

teve início em meados de 2020 e revelou-se
uma importante medida de apoio aos consu- 
midores e ao comércio tradicional contribu-
indo para minimizar os impactos negativos 
da pandemia e para dinamização da econo-
mia local. 
A edição Primavera, que irá decorrer até 31 
de julho, já atribuiu os primeiros cincos pré- 
mios. 
Consulte o site do município 
em www.cm-grandola.pt e fique 
a saber se é um dos contemplados. 

MUNICÍPIO LANÇA 
PROGRAMA 
DE INCENTIVO 
AO COMÉRCIO LOCAL

“EU COMPRO 
EM GRÂNDOLA 
– PRIMAVERA” 

PRESIDENTE DA CCDR VISITOU OBRAS EM CURSO 
    António Ceia Silva, Presidente da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo e da Comissão diretiva do Alente-
jo2020, esteve em Grândola no passado dia 23 
de abril para visitar algumas das obras de rea- 
bilitação a decorrer no Concelho. Acompanha-
do pelo presidente da Câmara Municipal – An- 
tónio Figueira Mendes, António Ceia da Silva 
teve a oportunidade de conhecer o Jardim 1.º de 
Maio, o Núcleo Museológico de S. Pedro e ver 
de perto a evolução dos trabalhos no edifício 
dos antigos Paços do Concelho e Casa Frayões 
Metello. Todas estas intervenções contam com 
cofinanciamento do Portugal 2020.

    O Município de Grândola realizou no passa-
do dia 21 de maio uma reunião com todos os 
concessionários de praia do Concelho e com 
as entidades envolvidas no regular funciona-
mento da Época Balnear. A reunião teve co- 
mo objetivo a preparação da Época Balnear 
2021, debatendo-se, para o efeito, todos os 

constrangimentos existentes e respetivas solu- 
ções, particularmente, as medidas de preven- 
ção no âmbito do COVID-19, implementadas 
pelo Município e pelos concessionários. Recor- 
de-se que nove praias da frente atlântica de 
Grândola foram classificadas pela Quercus 
com Qualidade de Ouro. A Aberta Nova, Atlân- 

tica, Carvalhal, Pego, Galé-Fontainhas, Meli- 
des, Comporta, Tróia-Bico das Lulas, Tróia-Ga- 
lé e Tróia-Mar voltam também a hastear a 
Bandeira Azul neste verão. As praias da Abe- 
rta Nova, Atlântica, Carvalhal e Tróia-Mar foram 
também classificadas, este ano, como praias 
acessíveis.

ACESSIBILIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA 
EM PRAIAS COM QUALIDADE DE OURO
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ESPETÁCULO 
ONLINE 
COM CARLÃO 
ALCANÇOU 
45.800 
VISUALIZAÇÕES

JUVENTUDE 

     O Município de Grândola comemorou os 47 
anos da revolução que nos deu voz e nos de- 
volveu a liberdade individual, expressiva e cria- 
tiva, com uma programação dedicada à Cul- 
tura, essencial na identidade de um povo e na 
educação das gerações futuras. Este ano, no- 
vamente, em condições especiais que nos pri- 
varam da liberdade de vir para a rua festejar 
as conquistas de 1974, a Autarquia recorreu 
às plataformas digitais para celebrar Abril.
Na Grândola Vila Morena o dia 25 comemo-
rou-se oficialmente a partir das 11h, com a 
Cerimónia do Hastear da Bandeira nos Paços 
do Concelho, com a participação dos Bombei- 
ros Mistos, da SMFOG – Sociedade Musical 
Fraternidade Operária Grandolense e da Socie- 
dade Columbófila.
A Sessão Solene Comemorativa dos 47 anos 
da Revolução dos Cravos que decorreu este 
ano no Cineteatro Grandolense começou com 
a atuação do Grupo Coral Vila Morena, que in- 
terpretou dois temas de cante alentejano, pa- 
trimónio imaterial da Humanidade. O Progra- 
ma seguiu em rede ao longo do dia, com a 
transmissão nas redes sociais do Município, 
da Arruada Virtual da Banda Filarmónica, da 
leitura do livro “O Tesouro de Manuel António 
Pina, por técnicas da Biblioteca Municipal, e 
“Sonhar com a Liberdade”, um espetáculo com  

25 DE ABRIL EM GRÂNDOLA
GRÂNDOLA VILA MORENA – A LIBERDADE, INCONDICIONAL – 25 DE ABRIL, SEMPRE

A Noite da Liberdade, a 24 de Abril, foi comemorada na Vila Morena com um Showcase ex- 
clusivo de Carlão, com transmissão em direto no facebook do Município, a partir do Cine Gra- 
nadeiro Auditório Municipal. O espetáculo foi um enorme sucesso, com mais de mil pessoas 
a reagirem em direto com agrado e perto de 400 partilhas. Depois da atuação de Carlão, às 
00h00, foi lançado o tradicional fogo-de-artifício ao som de Zeca Afonso e Setereossauro. No ano 
em que completa 47 anos, Carlão esteve em Grândola para celebrar 47 anos de Liberdade, na 
terra que dá nome à canção “Grândola Vila Morena” que se transformou no hino deste Concelho.

a nova geração de músicos da SMFOG com 
um Medley preparado especialmente para es- 
te dia com os temas: “Eu vi este povo a lutar”

de José Mário Branco, "Canção de embalar”, 
“Índios da Meia Praia", “Os vampiros”, "Mulher 
da erva" e "Maria Faia", de José Afonso.
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     O Gabinete Veterinário Municipal do Muni- 
cípio de Grândola tem vindo a desenvolver, ao 
longo dos últimos anos, um conjunto de boas 
práticas na promoção do bem-estar da vida dos 
animais de companhia que resultam agora num 
honroso 1.º lugar distrital referente à esterili- 
zação de animais errantes, no 2.º lugar em to- 
dos os concelhos do Alentejo, e no 11.º a nível 
nacional. A frequência da realização das campa- 
nhas de Capturar – Esterilizar – Devolve – CED, 
a esterilização de animais errantes e ainda um 
maior envolvimento da população, culmina nos 
excelentes resultados divulgados pela Direção 
Geral da Alimentação e Veterinária – DGAV. De 
destacar que o município de Grândola integra 
uma listagem composta, por grandes centros 
urbanos como Sintra, Lisboa ou Setúbal.

    Para celebrar o Dia Mundial da Criança, no 
passado dia 1 de junho, o município ofereceu 
cerca de 1100 livros a todas as crianças do 
concelho que frequentam creches, ensino pré- 
-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. “Co- 
nhece os teus Direitos” um texto segundo a 
“Declaração dos Direitos das Crianças” de Ma- 
nuel Reis foi entregue pelas mãos do execu-
tivo municipal. António Figueira Mendes, pre- 
sidente da Câmara, relembrou às crianças al- 
guns dos seus direitos e a importância de sabe- 
rem quais são. A todo o pessoal docente e não- 
-docente foi entregue uma flor de cerâmica cria- 
da por uma artesã local, um agradecimento sim- 
bólico pela dedicação às crianças do concelho. 
Durante o dia dedicado aos mais novos hou- 
ve festa no jardim 1.º de maio que começou 
com a inauguração da Exposições de Tsurus 
com mensagens pela Paz, elaborados pelas 
crianças do Concelho e o espetáculo protago- 
nizado pelos alunos de artes do concelho 
“Voar e Amar” – Flash Mob. O encerramento 
esteve a cargo de Paloma e Jorginho, con- 
correntes do The Voice Portugal. 
O Pátio da Biblioteca e Arquivo do Município de 
Grândola recebeu o espetáculo de encerramen- 
to das Comemorações do Dia Mundial da Criança.  
“Milho por Peixe”, um musical para a infância 
com  André Duarte AKA Júnior e Arantxa Joseph  
inspirado num conto recolhido oralmente na 
Costa Ocidental Africana na Republica do Togo.

GRÂNDOLA OCUPA 1.º LUGAR DISTRITAL PELO TRABALHO 
REALIZADO NO ÂMBITO DAS CAMPANHAS CED E ESTERILIZAÇÕES

COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA 
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MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA 
DISTINGUIDO PELAS BOAS 
PRÁTICAS DESPORTIVAS

1.º GRANDE 
PRÉMIO 
DE CICLISMO 
DA COSTA 
ALENTEJANA 
ARRANCOU 
EM GRÂNDOLA

GRÂNDOLA, VAMOS 
CONHECER PROMOVE 
CONHECIMENTO 
NOS MAIS NOVOS 

João Letras da equipa ASFIC com o tempo 
oficial de 4:27:22 foi o grande vencedor da 
primeira edição do Grande Prémio de Ciclis-
mo da Costa Alentejana que decorreu nos dias 
29 e 30 de maio. 
A primeira etapa da prova teve partida junto 
à Câmara Municipal em direção a Melides, 
terminado em Grândola com meta e cerimó- 
nia de entrega de prémios junto à EB23 D. Jor- 
ge de Lencastre.
A segunda etapa iniciou em Alcácer do Sal, 
com passagem dos ciclistas por Água Derra-
mada, Aldeia da Justa e meta volante em Grân- 

dola, rumo novamente a Alcácer, onde decorreu 
a cerimónia de encerramento.
Participaram 150 atletas em representação de  
23 equipas, entre as quais a Cycling Team CR 
Grandolense, com 11 ciclistas. Na categoria 
de equipas a vencedora foi a Tany Nature Team.
A prova foi  promovida pela Associação de Ci- 
clismo do Distrito de Setúbal em parceria 
com a Envolvsport, com os apoios institucio-
nais da Federação Portuguesa de Ciclismo, Câ- 
mara Municipal de Grândola, Câmara Munici-
pal de Alcácer do Sal, Junta de Freguesia de 
Grândola e Junta de Freguesia de Melides.

O Município lançou, no início de janeiro 
de 2021, Grândola – Vamos Conhecer! 
um guia colecionável sobre o concelho 
de Grândola que tem vindo a ser 
distribuído mensalmente às crianças 
frequentadoras do pré-escolar e dos 1.º 
e 2.º ciclos do ensino básico do Concelho. 
O projeto já conta com cinco edições que 
podem ser consultadas no site 
do município em www.cm-grandola.pt, 
e pretende colocar miúdos e graúdos a 
conhecer Grândola como a palma da mão.  

    O Município ficou em 1º. Lugar juntamente 
com Águeda e Lousada, no pódio de melhor 
“Plano de Comunicação no Desporto e Ativi- 
dade Física”, na categoria de municípios com 
10.001 e 50.000 habitantes, no âmbito do 
Programa Nacional Município Amigo do Des- 
porto – MAD.
A partilha de boas práticas na área da comu-
nicação, metodologias inovadoras e abrangên- 
cia no alcance das notícias, entre outros fa- 
tores, serviram de base à avaliação das can- 
didaturas apresentadas, ao nível da comuni-
cação externa e interna, bem como, ao nível  

da comunicação offline e da comunicação
online que cada município apresentou. A can- 
didatura centrou-se nos Planos de Comunica- 
ções da Ultra Maratona Atlântica Melides – Tróia, 
dos últimos anos, e da visita de Bruce Hopkins 
(nadador salvador australiano) a Grândola, em 
agosto de 2019. Dos 150 municípios portugue- 
ses que integram o Programa Nacional Município 
Amigo do Desporto – MAD, o Município de Grân- 
dola está presente desde a primeira edição, em 
2016, com presença renovada anualmente, em 
resultado do reconhecimento de boas práticas 
na promoção da atividade física e desportiva.



GRÂNDOLA ABRE AO PÚBLICO 
BIBLIOTECA E ARQUIVO 
COM ACESSIBILIDADE UNIVERSAL À CULTURA
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DESTAQUE

Este importante equipamento público, concebido para ser um centro da vida social, de arte e cultura e um espaço educativo 
e de lazer, tem agora as condições ideais para acolher todos os utilizadores. Acessibilidade, conforto, qualidade e inovação são 
características que definem e distinguem este novo centro de história e cultura multifuncional.
    A Biblioteca e Arquivo do Município de Grân-
dola situada no coração de Grândola, um equi- 
pamento de reconhecida necessidade e mani-
festo interesse para a comunidade, destinado 
a promover e difundir o acesso ao conhecimen- 
to, abriu portas ao público no dia 24 de Abril, 
com a Exposição de Pintura “Entre Nuvens e 
Papiros” da autoria de Ana Jacinto Nunes.
Cristina Paiva da Andante Associação Artísti-
ca, com a leitura encenada “Como um Vírus” e 
o momento musical “Sonhar ao som da Liber-
dade” interpretado por quatro jovens músicos 
da Sociedade Musical Fraternidade Operária 
Grandolense abriram a Cerimónia de Inaugu-
ração, no dia 23 de abril – Dia Mundial do Livro 
e do Direito de Autor. O discurso inaugural es- 
teve a cargo do Presidente da Câmara Munici-
pal de Grândola, a que se seguiu a intervenção 
do Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo.
António Figueira Mendes, que iniciou o seu per- 
curso como autarca pós 25 Abril de 74 à fren- 
te dos destinos do nosso Concelho, foi o Presi-
dente que inaugurou a primeira Biblioteca 
Municipal de Grândola em Outubro de 1989. 
Quase 32 anos depois, o destino concedeu-lhe 
o privilégio de viajar no tempo para inaugurar 
este novo edifício que irá ser um dos principais 
centros de Cultura e a mais importante fonte 
de conhecimento do Concelho.
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O autarca referiu que “o Investimento na Cul- 
tura foi assumido desde a primeira hora co- 
mo uma das prioridades de governação, com 
o objetivo de contribuir para o aumento susten- 
tável da qualidade de vida da comunidade, 
criando uma sociedade mais justa, democrá- 
tica e inclusiva, salientando que podemos afir- 
mar com justificado orgulho, que nunca houve 
como hoje, um investimento tão grande na cul- 
tura e na ação social.” O Presidente do Municí- 
pio de Grândola “Gostaria de acreditar que 
num futuro próximo, retomássemos ao passa- 
do distante e à ideia original da Biblioteca de 
Alexandria, um lugar de portas abertas ao co- 
nhecimento que contivesse todos os livros exis- 
tentes. Parece um sonho impossível, mas tu- 
do é permitido sonhar, e nós estamos aqui para 
transformar todos os sonhos em realidade.”
A Biblioteca e Arquivo tem uma localização pri- 
vilegiada junto à emblemática Praça da Repú- 
blica, sendo esta ligação que estabelece o pon- 
to principal de acesso ao edifício, o Páteo Cen- 
tral, através do qual todas as áreas se comu-
nicam e se acede a todos os espaços. 
O Páteo Central, como um Claustro, está idea- 
lizado para albergar várias atividades em es- 
treita relação com o espaço urbano, como ci- 
nema, teatro, concertos, festivais ou feiras do 
livro, ou simplesmente para se desfrutar de mo- 
mentos de leitura na companhia de um café 
na nova cafetaria com o som de fundo da água 
que corre num discreto fontanário.
No piso térreo, com muita luz exterior, encon-
tram-se a Sala de Exposições e a Sala Poliva-
lente, lado a lado e com ligação direta entre 
os dois espaços, permitindo a realização de 
inúmeras atividades; e a Sala de Leitura para 
crianças, antecedida por um espaço de acolhi-
mento, que permite aos mais novos momen-
tos de leitura e de estudo, sessões de contos 
ou a visualização de filmes.
Por escadas ou por elevador pode aceder à Sa- 
la de Leitura para Adultos que ocupa o piso su- 
perior e apresenta interessantes apontamen-
tos de arquitetura que estabelecem uma rela- 
ção direta com o exterior. É complementada 
por uma varanda, que proporciona um lugar 
diferenciado para a leitura ou lazer, com um 
olhar privilegiado para a Praça da República.
No novo espaço cultural, passa também a fun- 
cionar o Arquivo Municipal. Com instalações 
próprias, tem agora um depósito e salas de con- 
sulta de maior dimensão, salas de tratamento 
documental e produção de estudos e de higie-
nização, disponibilizando diversos serviços, co- 
mo a consulta do acervo documental com iní- 
cio no século dezasseis, atividades educativas, 
mostras documentais, apoio a investigações ou 
auxílio na leitura e transcrições paleográficas.
Para além do acesso principal, a Biblioteca tem um 
segundo acesso, pela Rua Dr. Júlio do Rosário 
Costa, confluentes ao Páteo Central, estabelecen- 
do um novo percurso público, catalisador da inte- 
gração dos espaços exteriores do edifício no es- 
paço público, constituindo a partir de agora um 
ponto de referência essencial no roteiro da vila.
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    A nova Biblioteca e Arquivo de Grândola foi 
concebida para ser um centro da vida social, 
de arte e cultura e um espaço educativo e de 
lazer, sendo o Pátio Central um espaço primor- 
dial do novo equipamento cultural, que está 
idealizado para receber diversas atividades 
culturais, como cinema, teatro, animação in- 
fantil ou concertos.
"Christiane: Um bio-musical Científico" por 
Belén Pasqualini, integrado no FITA – Festival 
Internacional de Teatro do Alentejo, foi o pri- 
meiro espetáculo aberto ao público, a decorrer 
neste espaço, no dia 7 de maio. Bélen Pasqualini 
é uma atriz e cantora bastante reconhecida 
na Argentina, e este espetáculo venceu vários 
prémios, como o de Melhor Espetáculo Musi-
cal Unipessoal. A atriz, com recurso à sua ca- 
pacidade vocal, ao piano e a ilustrações, contou 
a história de vida da sua avó, Christiane Dosne 
Pasqualini, figura fundamental a nível Inter-
nacional na Investigação e Estudo da Leuce-
mia. Juntando à atuação, as características ar- 
quitetónicas do Pátio Central, o jogo de luzes, 
e o entusiasmo do público, o espetáculo foi 
memorável.
No sábado, o espetáculo agendado foi mais 
direcionado para um público mais jovem, com 
o regresso do “É uma Vez…” ao formato pre- 
sencial, promovendo pequenos e grandes es- 
petáculos criados a partir de livros. Muitos fo- 
ram os pais e filhos que não quiseram perder 
«Contos com Tudo» dinamizado por Dina Mi- 
galha, numa história encenada que contou com 
um cenário bastante colorido e com recurso 
aos mais variados adereços, que captou a 
atenção dos presentes.

No domingo, dia 8, o Município de Grândola 
comemorou o Dia Mundial da Língua Portu-
guesa, com a Apresentação do Livro «Poesia 
Enfeitiçada» de Vanda Paz. A autora é Enólo-
ga na Herdade Canal Caveira, em Grândola, e
 

tem dois livros de poesia editados: “Brisas do 
Mar” e “Dedos Acessos”. Seguiram-se Leituras 
de poemas pelas alunas e alunos da Escola Pro- 
fissional de Desenvolvimento Rural de Grândo- 
la e do Agrupamento de Escolas de Grândola.

É JÁ UMA REFERÊNCIA NOS ESPETÁCULOS CULTURAIS
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MUNICÍPIO APOSTA 
NA ARTE URBANA 

MUNICÍPIO 
DE GRÂNDOLA 
ATUA NA PROTEÇÃO 
DAS AVES NA LAGOA 
DE MELIDES

    Daniel Eime, artista reconhecido pelos seus 
murais em grande escala e pelo uso de stencils 
pormenorizados, fez da fachada lateral do 
antigo edifício COOP a tela perfeita e desen-
volveu uma intervenção artística, no âmbito 
da 7.ª edição do Arte na Rua – projeto da Câ- 
mara Municipal que tem como objetivo criar 
um circuito de Arte Urbana em Grândola.
A cortiça foi a inspiração para este projeto ar- 
tístico que foi desenvolvido pelo jovem artis-
ta, entre 26 de maio e 03 de junho. Grândola 
contempla na história da sua arte urbana, 
obras de Street Art da autoria de Smile1 Art 
– Ivo Santos (Pintura Mural com 31mx2m ins- 
pirado na Revolução dos Cravos), João Sami- 
na (Pintura Mural a António Inácio da Cruz com 
32 m2 executada num posto de transforma- 
ção da EDP) e STYLER – João Cavalheiro (Inter-

PASSEIOS DOS INSETOS E DAS ERVAS DÃO 
A CONHECER A BIODIVERSIDADE DO TERRITÓRIO

O Município iniciou, no dia 14 de maio, uma 
ação de proteção de aves na Lagoa de Melides, 
criando zonas especiais de nidificação das es- 
pécies Andorinha-do-mar-anã e Borrelho-de- 
-coleira-interrompida. Durante a ação, que con- 
tou com a participação dos alunos das turmas 
do pré-escolar e do Jardim de Infância de Me- 
lides, foram colocadas placas informativas e 
estacas em cana e corda para a delimitação e 
sensibilização à interdição da zona onde nidifi- 
cam estas espécies, que fazem os ninhos na areia. 
Proporcionar às crianças o conhecimento acer- 
ca das espécies e a importância da sua prote- 
ção foi também um dos objetivos da iniciativa 
desenvolvida no âmbito do projeto emRaiz’Artes.

     No passado dia 22 de maio o Município reali- 
zou um passeio entre a ribeira e o sopé da serra. 
Cheiros, cores e sabores do campo foram as te- 
máticas abordadas no passeio das “ervas” con- 
duzido e comentado pelo Dr. Miguel Boieiro que 
se traduziu numa enorme partilha de conheci-
mentos e curiosidades sobre as nossas “ervas “ 
espontâneas e respetivos usos e práticas culi- 
nárias e medicinais e, nalguns casos, as plantas 
a evitar devido à sua toxicidade. No dia 23, na 
Herdade da Ribeira Abaixo, teve lugar o Passeio 
dos Insetos com a colaboração do projeto Tagis 
e participantes de várias faixas etárias e com 
diversas motivações que tiveram a oportunida- 
de de conhecer ou aprofundar conhecimentos 
sobre a biodiversidade do nosso território, em 
particular sobre insetos  e a sua importância no 
equilíbrio natural. Os dois passeios registaram o 
número máximo de participantes permitido – em 
cumprimento pelas regras de segurança da DGS.

 venção em grafitti com 11,5m x 5,6 m na fa- 
chada sul do Complexo Desportivo Municipal 
José Afonso e junto aos Paços do Concelho, 
uma intervenção artística de homenagem a 
Jacinto Nunes), às quais se juntará a de Da- 
niel Eime.

O Eco Parque Montinho da Ribeira tem 
uma nova uma estação de alongamentos 
disponível, de forma gratuita, a todos 
os que gostam de praticar atividade 
física ao ar livre. O equipamento foi 
adquirido no âmbito da Candidatura 
Valorização do Património Natural 
– Percursos Pedestres em execução 
pelo Município, que contempla além 
da requalificação dos percursos 
existentes e criação de novos, a dotação 
de equipamentos para áreas 
de descanso dos percursos objeto 
da candidatura, sendo uma delas 
o Montinho da Ribeira que serve 
de apoio ao PR1 Rota da Serra. 
A candidatura é financiada em 75% pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional – FEDER, Portugal 2020, com 
o valor global de 245.665,56€ (+ IVA), 
com conclusão prevista até final 
de 2021.

ECO PARQUE 
MONTINHO 
DA RIBEIRA CONTA 
COM NOVO 
EQUIPAMENTO
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MEMÓRIA E PATRIMÓNIO

VISITAÇÃO DA ORDEM DE SANTIAGO 
À COMENDA DE GRÂNDOLA EM 1513
    As visitações da Ordem às comendas con- 
sistiam em inspeções que deveriam realizar- 
-se regularmente e tinham como objetivos 
averiguar o estado de conservação dos bens 
da Ordem e o cumprimento dos estatutos e da 
regra pelos comendadores e pelos freires es- 
patários. Em última instância, pretendia-se 
exercer o controlo efetivo dos bens, que in- 
cluíam igrejas, ermidas e bens móveis, impe- 
dindo a sua degradação ou alienação1.
Com o intuito de limitar a ação e poder das 
Ordens militares, D. João II2 (Lisboa, 1455 - Al- 
vor, 1495) nomeou para mestre das Ordens de 
Santiago da Espada e de Avis3, o seu filho ile- 
gítimo, D. Jorge (Abrantes, 1481 – Palmela, 
1550)4. O mestrado de D. Jorge caracterizou- 
-se pela reforma dos estatutos e regras da Or- 
dem, pela realização de visitações e pelo au- 
mento do património, considerando-se este o pe- 
ríodo de maior riqueza e prosperidade da Ordem. 
No Capítulo Geral de 1508, realizado em Pal- 
mela, D. Jorge foi mandatado para estar pre- 
sente nas visitações às comendas5 e, em 1513, 
foi realizada a visitação à Comenda de Grândola.
 
TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTO 
(fólios 1 a 7 verso) 6:
Visitação do lugar da Grândola feita por Dom 
Jorge, filho d´El Rei Dom João, o segundo, 
mestre de Santiago e de Avis, Duque de Coim-
bra, Senhor de Montemor e de Torres Novas e 
das beatrias, cetera. Visitando pessoalmente o 
dito mestrado.

VISITAÇÃO DO LUGAR DA GRÂNDOLA
Dom Jorge, filho d´El Rei Dom João, meu Se- 
nhor, que Deus haja, por graça de Deus mestre 
de Santiago e de Avis, Duque de Coimbra, Se- 
nhor de Montemor e de Torres Novas e das bea- 
trias, cetera. Fazemos saber a vós, honrado 
Dom Simão de Meneses, comendador deste 
lugar da Grândola, e ao prior e juiz e morado- 
res dele e seu limite que, visitando nós ora 
pessoalmente o dito mestrado de Santiago 

por eleição dos definidores e de todo o capítu-
lo, segundo está declarado na eleição que no 
começo do tombo fica, o qual havia muitos anos 
e tempo que não fora visitado e tinha muita  ne- 
cessidade de haver mester corregimento e
reformação, assim nas pessoas dos cavaleiros 
e clérigos da dita Ordem, como nos bens, 
possessões, jurisdições e direitos dela, que ao 
presente andavam muito enleados. 
Visitamos este nosso lugar da Grândola no mo- 
do e maneira seguinte, a qual visitação come- 
çamos de fazer na Igreja da dita vila aos 17 
dias do mês de janeiro do ano presente de mil 
e quinhentos e treze, com Dom João de Braga, 
prior-mor da dita Ordem, e Francisco Barra-
das, nosso chanceler e da dita Ordem, ambos
 

licenciados [...] que tomamos por ajudadores 
para connosco fazerem a dita visitação. Scilicet 
não seja dúvida onde diz este nosso lugar da 
Grândola porque se corrigiu por verdade. 

VISITAÇÃO DA GRÂNDOLA
O dito lugar da Grândola e seu limite é da me- 
sa mestral e está no termo de Alcácer.
E achamos por comendador dela Dom Simão 
de Meneses, por nossa carta assinada por nós 
e passada pela nossa chancelaria. 
O qual Dom Simão era ausente, e portanto não 
foi visitada sua pessoa.

A segunda parte do documento será publica-
da na próxima edição do Boletim Informativo.

D. JORGE, MESTRE DA ORDEM DE SANTIAGO

1 MESSIAS, Joana Cristina Cristóvão – Contribuição para uma Rota da Ordem Militar de Santiago da Espada, em Portugal – As Sedes [Em linha]. Página 59. [Consultado em 
janeiro de 2021]. Disponível em https://run.unl.pt/bitstream/10362/11953/1/Joana%20Messias.pdf.
2 D. João II reinou entre 1481 e 1495. UNIVERSIDADE LUSÍADA – Corpus Legislativo da Idade Média Anotado. [Em linha]. [Consultado em janeiro de 2021]. Disponível em 
http://www.ulusiada.pt/clima/ius-proprium-leis-gerais/d-joao-ii/.
3 Nomeação efetuada no Capítulo Geral de 1492, realizado em Santarém.
4 SILVA, Germesindo – O Mestre de Sant´Iago D. Jorge e as visitações ao lugar da Grandolla. Lisboa: Ramos, Afonso & Moita, 1991, página 19. 
5 CUNHA, Mário Raul de Sousa – (…) visitamdo nós ora pesoalmente o dito meestrado de Samtiaguo (…) As Igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais [Em 
linha]. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2012), página 18. [Consultado em janeiro de 2021]. Disponível em file:///C:/Users/daniela.sousa/Downloads/tesed-
outmariocunhavisitando1000223867%20(4).pdf
6 Germesindo Silva transcreveu a visitação de 1513 na obra supra citada. A presente transcrição, em português atual, foi realizada com base no trabalho de Germesindo Silva 
e na consulta do documento original. ARQUIVO NACIONAL TORRE DO TOMBO – Ordem de Santiago e Convento de Palmela, Órgãos dirigentes, Visitações, Visitações a Grândola 
efectuadas pelo mestre D. Jorge, Álvaro Mendes, cavaleiro da Ordem de Santiago, e Afonso Rodrigues, prior da Igreja de São Pedro de Palmela, visitadores da comarca de Campo 
de Ourique. Liv. 158, fl. 1 – 7v. (PT/TT/OSCP/B/003/00158). Neste Boletim Informativo é somente publicada a parte da visitação relativa à Igreja Matriz de Grândola.



OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

A Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros, sempre procurou forma de garantir novos investimentos 
e a criação de emprego na Freguesia, estando disponível para ser parte da solução. Por isso, respondeu 
positivamente ao desafio que lhe foi lançado e cedeu em direito de superfície à Fundação Padre Américo, 
dois terrenos com mais de 1700 metros quadrados, para a edificação de uma Estrutura Residencial para 
Pessoas Idosas – Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, em Azinheira dos Barros. Esta Estrutura 
Residencial, com capacidade para 40 pessoas, conta com o financiamento assegurado a 100% pelo 
Governo de Portugal, através do Programa Regional Alentejo 2020 e prevê-se que a sua construção inicie 
no verão.

CARVALHAL

Este ano, para comemorar o Dia Mundial da Criança a Freguesia do Carvalhal, no dia 1 de junho 
proporcionou às crianças da Freguesia momentos de diversão com a apresentação do espetáculo 
infantil – Palhaço Charneca Improvisações. No final da apresentação a Freguesia ofereceu uma t-shirt 
e uma caixa de lápis de cor às crianças do Jardim de Infância e EB1 e às crianças da creche “Os Ursitos” 
a oferta de uma mochila, todos alusivos á data. Integrado também nas Comemorações do Dia Mundial 
da Criança, realizou-se no dia 3 de junho no jardim da Avenida no Carvalhal um espetáculo de magia 
“O Grande Fiasco”, organização do Município de Grândola com a colaboração da Freguesia do Carvalhal.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA

Nesta freguesia de Abril em que acreditamos, é fundamental mostrar que as nossas prioridades se têm 
pautado pela capacidade de trabalho e pela firme determinação de lutar pela população. O que nos 
move é o bem-estar da população, uma vontade de fazer mais e melhor por esta freguesia. Temos vindo 
a concretizar os objetivos e valores originados pela vontade de Abril, onde a Democracia, a Liberdade 
e a Cidadania estão sempre presentes e bem vivas. Podemos afirmar que somos uma freguesia ativa 
e de autêntica proximidade com a população. Não deixamos a população sozinha e ajudamos a que esta 
seja parte integrante de uma sociedade que queremos mais justa, humana, solidária e igualitária. 
Juntos seremos capazes de acreditar no sonho de ter um futuro sem desigualdades e de verdadeira 
fraternidade. Por tudo isto, apesar de não comemorarmos o 47º aniversário do 25 de Abril como 
é habitual, comemorámos a data com a dignidade que ela merece. No dia 23 de abril, pelas 21h, foi 
transmitido através da página de facebook da freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra 
o “Cantar Abril – Bastidores” – a cultura não pode parar!, no dia 24 de abril, pelas 19h, no canteiro 
da Junta de Freguesia foram colocados pelo executivo da Junta de Freguesia e pelos membros 
da Assembleia de Freguesia, cravos feitos em cerâmica elaborados pelos artesãos Maria do Rosário 
Fonseca e Amadeu Porto  e no dia 25 de Abril, dia em que a Ludoteca da Junta de Freguesia comemorou 
33 anos de existência, a banda da SMFOG fez a sua habitual passagem pela instituição.

JUNTA DE FREGUESIA CEDE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO 
DE ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS EM AZINHEIRA DOS BARROS

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

EXPOSIÇÃO COLETIVA NA MOAGEM 

MELIDES

Está patente ao público no Espaço Cultural “ A Moagem”, em Melides, desde o dia 21 de Maio até ao dia 27 
de Junho de 2021, a Exposição “Memórias da Cultura do Arroz em Melides e a Interação das Aves, com 
ilustrações de Cláudio Godinho”. Os visitantes podem revisitar através de diversas panorâmicas, como era 
o dia-a-dia de trabalho na várzea. Horário de 2ª a 6ª das 9h 30 às 13h / das 14h às 16h. Sábados das 9h 
às 13horas. Organização da Junta de Freguesia de Melides. Fim-de-semana Gastronómico - Decorreu 
nos dias 21,22 e 23 de Maio de 2021, o 5º Fim-de-semana Gastronómico do Arroz em Melides. No qual, 
participaram 9 restaurantes da Freguesia: Taberna das Sobreiras Altas, Ar de Mar, Melides Villa, O Fadista, 
O Melidense, o Zuca, Snack-bar Pinheiro da Chave, Quinta do Lourenço e Tia Rosa. Esta iniciativa contou 
com os apoios de António Nicolau Chainho, António Pereira, ACP Associação de Orizicultores de Portugal, 
APA Arroz, Emílio Ventura, Ilídio Simão Costa Pereira, Herdeiros, Joaquim Matias Chainho, SEARR.S.A. 
apoio logístico Município de Grândola. Organização Junta de Freguesia de Melides. Mercado em Melides 
- Depois de alguns meses de interregno voltou a realizar se o Mercado Mensal de Melides, no passado dia 
15 de Maio de 2021. Cumprindo com todas as normas exigidas pela Direção Geral da Saúde, a Junta 
de Freguesia, possibilitou aos comerciantes e visitantes as melhores condições de segurança, com o uso 
de máscara e gel desinfetante Foi importante para que tudo tenha corrido bem, apenas um portão único 
de entrada e outro de saída, devidamente sinalizados. No recinto só foram permitidos os veículos dos 
vendedores. O Mercado de Melides decorre ao 3º sábado do mês.

›

›

›

›
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1.ª FASE DA REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA NORTE DA VILA 
VAI CRIAR MAIS DE 100 LUGARES DE ESTACIONAMENTO

CÂMARA CONSTRÓI ESTRUTURA DE SUPORTE 
DE TALUDE JUNTO À OLARIA DE MELIDES
Já está concluída a obra de construção de estrutura de suporte de terras do talude junto 
à olaria de Melides. A intervenção com um custo de cerca de 150 mil euros teve como obje- 
tivo interromper e inverter o progressivo estado de degradação e erosão – agravado pela 
ação do vento e da chuva – e, deste modo, criar as condições de segurança e utilização das 
construções edificadas na parte superior do talude, do próprio recinto e da ETAR de Melides.

AUDITÓRIO MUNICIPAL CINE GRANADEIRO 
VAI TER NOVA PLATEIA
A maior e mais emblemática sala de espetáculos de Grândola vai ser dotada de mais e 
melhores condições através da colocação de uma nova plateia, com montagem de novas 
e confortáveis cadeiras, há muito reclamada pela população. A obra, num investimento 
aproximado de 100 mil €, inclui ainda a instalação de desenfumagem, nova iluminação 
LED que permitirá reduzir o consumo de energia e melhorar a visibilidade, a requalificação 
do átrio, reparação da cobertura de modo a suprimir as infiltrações existentes, colocação 
de painéis de sonorização, entre outros trabalhos de melhoria da sala de espetáculos.

CÂMARA INVESTE NA MELHORIA 
DO SERVIÇO DE SANEAMENTO 
No âmbito do plano de investimentos estratégicos em curso, a Câmara Municipal adquiriu 
um equipamento para limpeza e desobstrução de ramais e redes de drenagem de águas 
residuais urbanas, que tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade do ser- 
viço prestado e salvaguarda da proteção ambiental em todos os aglomerados servidos 
por infraestruturas de saneamento básico do Concelho. A aquisição do equipamento, um 
investimento no valor de 57 mil euros, irá permitir otimizar a capacidade de resposta em 
situações anómalas que, em paralelo, com a aposta na manutenção preventiva de redes 
contribuirá para que o escoamento das águas residuais ocorra com o mínimo de impacte 
social e ambiental possível. Recentemente foi adquirida uma viatura todo o terreno de 
forma a melhorar e alargar o serviço a toda a população do concelho, procedeu-se à ins- 
talação de novos equipamentos e iluminação noturna para responder à qualidade deste 
serviço, assim como se reforçou as condições de trabalho dos funcionários Municipais.

100
MIL €

57
MIL €

150
MIL €
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A Câmara Municipal iniciou, no mês de abril, a obra de requalifica- 
ção dos espaços exteriores da zona envolvente ao Bairro da Espe- 
rança, Parque de Feiras e Parque Desportivo. A intervenção vai de- 
correr em duas fases e pretende reabilitar zonas de lazer que se en- 
contram bastante degradadas criando, ao mesmo tempo, novos 
espaços de recreio, e mais e melhores condições para moradores 
e para todos os que visitam e usufruem estes equipamentos muni- 
cipais. A primeira fase da obra tem um valor superior a 370 mil € 
e vai começar na Alameda 22 de Outubro com a construção de um 
parque de estacionamento com 56 lugares, dois dos quais para por- 
tadores de deficiência. No Largo Serrano da Piedade a intervenção 
inclui o abate da vegetação arbórea em mau estado fitossanitário e 

substituição pela mesma espécie, e a introdução de novos elemen-
tos; áreas pavimentadas em betão poroso enquadradas por cantei- 
ros de relva e arbustos; mobiliário urbano, iluminação, bebedouro e 
bicicletário, dotando este espaço público de mais e melhores con- 
dições de utilização de recreio e lazer. Na rua 1.º de maio a interven- 
ção prevê a requalificação das bolsas de estacionamento, duplicando 
a sua capacidade, através do estacionamento perpendicular, passan- 
do a ter 55 lugares mais 1 de portador de deficiência e bolsa de esta- 
cionamento para velocípedes; a reparação do pavimento que se en- 
contra em mau estado e a pavimentação do separador central. De re- 
ferir que em todas as zonas intervencionadas vai ser implementado 
um sistema de rega automática mais eficiente e de menor consumo.
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OBRAS MUNICIPAIS

JÁ ARRANCARAM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DO NOVO POLIDESPORTIVO DO LARGO ZECA AFONSO
A Câmara Municipal iniciou, recentemente, os trabalhos de construção do novo e mais 
seguro Polidesportivo do Largo Zeca Afonso – que vai substituir o antigo equipamento ali 
existente. A intervenção pretende valorizar este equipamento – procurado por muitas crian- 
ças e jovens para a ocupação dos tempos livres e para a prática desportiva – dotando-o 
de mais e melhores condições de acesso e segurança. A obra inclui a construção de ve- 
dação de altura superior, pavimentação, pintura e marcação do campo e novos equipa-
mentos para a prática desportiva.

CÂMARA MUNICIPAL REQUALIFICA 
PRAÇA DA IGREJA MATRIZ
O Município procedeu, recentemente, à requalificação da Praça Luis de Camões com a 
instalação de caldeiras em aço corten, plantação de sete oliveiras, execução de rede auto- 
mática de rega e recuperação do mobiliário urbano existente na periferia da Igreja Matriz. 
A intervenção pretendeu colmatar o impacto negativo originado pelo abate, por motivos 
fitossanitários, do alinhamento de palmeiras anteriormente existentes no local e cuja 
recuperação/preservação se demonstrou inviável. Deste modo, optou-se pela instalação 
de caldeiras sobrelevadas, a fim de salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos exis- 
tentes no subsolo envolvente à Igreja Matriz – edifício classificado – e plantação de outra 
espécie arbórea – oliveiras – cujo simbolismo, resistência e características facilmente se 
integram no local. A rede de rega irá garantir uma correta gestão da água, preocupação 
essa associada ao desenvolvimento de uma rede de telegestão que irá abranger vários 
espaços verdes da vila de Grândola. Foram ainda recuperados os bancos e guarda passeios 
existentes melhorando a imagem urbana e permitindo uma vivência e utilização mais agra- 
dável da Praça.

PARQUES INFANTIS DO BAIRRO DA ESPERANÇA 
E DO LARGO ZECA AFONSO ABREM AO PÚBLICO 
COM MAIS E MELHORES CONDIÇÕES
O Município de Grândola concluiu, recentemente, os trabalhos de requalificação do Par- 
que Infantil do Bairro da Esperança e do Parque Infantil do Largo Zeca Afonso, dotan-
do-os de equipamentos mais seguros, interativos e inclusivos, estando também previstos 
trabalhos de recuperação nos parques infantis dos Bairros Vale Pereiro I, Vale Pereiro II e 
Bairro da Liberdade.
Em fase de preparação estão ainda as obras de recuperação dos parques infantis e áreas 
envolventes dos Bairros do Arneiro e dos Cadoços, cujos projetos incluem também a rea- 
bilitação do espaço urbano e de lazer. Sendo esta uma estratégia municipal para uma 
intervenção integrada, pretende-se continuar a olhar para todos os Espaços de Jogos e 
Recreio, não só ao nível da substituição de equipamento e pavimentos, mas também no 
que respeita à sua correta manutenção, cumprindo e fazendo cumprir toda a legislação 
aplicável e garantindo a utilização destes locais com a maior segurança possível, aliada 
ao estímulo da “brincadeira” nas crianças que os frequentam.

INAUGURADA NOVA ETAR DE GRÂNDOLA
O Presidente da Câmara de Grândola, a Secretária de Estado do Ambiente e o Presidente 
das Águas Públicas do Alentejo inauguraram no dia 31 de maio a nova ETAR de Grândola. 
Durante a cerimónia de inauguração da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais, 
que contou com a presença de várias entidades, o autarca António Figueira Mendes re- 
feriu-se à importância da Nova ETAR que, através do recurso a novas tecnologias contri- 
bui de forma significativa para o aumento dos índices da qualidade de vida da população. 
A ETAR, cuja empreitada representou um investimento superior a 2 milhões de €, co- 
financiada em 85% pelo POSEUR, situa-se próximo da antiga ETAR da Ameira e entrou 
em fase de arranque em novembro de 2018 recebendo a totalidade das águas residuais 
domésticas da Vila de Grândola.






