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Estimados Grandolenses,
No passado dia 26 de setembro realizou-se mais um ato eleitoral para os Órgãos Autárquicos. 
Quero saudar todos os que nele participaram: eleitores, candidatos, trabalhadores, voluntários. 
A democracia constrói-se todos os dias e a participação e o envolvimento de todos é indispensável. 
Não podemos abdicar disso e devemos individual e coletivamente contribuir para a reforçar e 
melhorar.
A maioria do povo do nosso Concelho voltou a dar a vitória, para a Câmara e para a Assembleia, 
ao projeto da CDU. Esta renovação do voto de confiança é para nós motivo de orgulho e satisfação, 
afirmando o trabalho, a honestidade e a competência enquanto reconhecida razão de apoio e 
confiança da população. Aproveito para saudar todos os eleitos para a Câmara, para a Assembleia 
Municipal e para as Juntas e Assembleias de Freguesia - de todas as forças políticas. 
Avançamos para este novo mandato, com confiança, determinação e entusiasmo, e com o 
principal objetivo de continuarmos a construir um concelho de Grândola para TODOS – e para 
isso contamos com TODOS - sem exceção.
É agora tempo de concretizar os mais de 140 compromissos que apresentámos à população 
para os próximos quatro anos. É tempo de responder às necessidades de habitação, reforçar 
as áreas sociais, reforçar os programas para a Juventude, manter a dinâmica na área da Cultura 
e do Património, continuar a melhorar os equipamentos educativos, desportivos, o espaço 
público, arruamentos, estradas, caminhos e infraestruturas básicas. É tempo de continuar a 
atrair investimentos que criem postos de trabalho com direitos, a defender o ambiente, a apostar 
na proteção animal, a apoiar o Movimento Associativo e a apostar na mobilidade e na inclusão.

Vamos ao trabalho!
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CONTINUAR A CONSTRUIR UM CONCELHO 
DE GRÂNDOLA PARA TODOS

É agora tempo de concretizar 
os mais de 140 compromissos 
que apresentámos 
à população para os próximos 
quatro anos. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

BIBLIOTECA E ARQUIVO NOMEADA 
PARA DOIS PRÉMIOS 
INTERNACIONAIS DE ARQUITETURA
A nova Biblioteca e Arquivo do Município 
de Grândola, um projeto dos arquitetos Matos 
Gameiro e Pedro Domingos, está nomeada 
para dois dos mais importantes Prémios 
Europeus de Arquitetura: o European Union 
Prize for Contemporary Architecture – Mies 
van der Rohe Award e o BigMat International 
Architecture Award ' 21. Para o European 
Union Prize for Contemporary Architecture 
– Mies van der Rohe Award, a nomeação 
junta-se a outras 531 obras de 41 países 
diferentes. Os vencedores serão anunciados 
em abril e a entrega de prémios terá lugar 
em maio de 2022. O edifício da Biblioteca 
e Arquivo de Grândola foi igualmente 
selecionado para representar o melhor 
da arquitetura do nosso país no BigMat 
International Architecture Award'21.

MUNICÍPIOS DE GRÂNDOLA 
E DE FERREIRA DO ALENTEJO 
ASSINAM PROTOCOLO PARA 
VALORIZAÇÃO DO RIO SADO
 As duas Câmaras Municipais, cujos 
Concelhos são limitados territorialmente 
pelo Rio Sado, assinaram, em setembro, 
um protocolo com vista ao desenvolvimento 
de um conjunto de iniciativas de valorização 
deste recurso natural, nomeadamente, 
a criação de um percurso pedestre, 
denominado “Rota do Sado”. Trata-se 
de um percurso circular, que percorre os dois 
Concelhos, com início e fim na localidade 
de Santa Margarida do Sado.

THU 2021 REUNIU EM TROIA 
GIGANTES DA INDÚSTRIA CRIATIVA 
O principal evento do Trojan Horse was 
a Unicorn (THU), um dos maiores da indústria 
de entretenimento digital e interativo a nível 
global, esteve em Troia, de 20 a 25 
de setembro, com o apoio do Município 
de Grândola. A programação dos seis dias 
do THU incluiu palestras, mentorias, 
demonstrações, sessões de recrutamento, 
atividades especiais de team building 
e a galeria, onde os participantes puderam 
aprender com os artistas presentes 
e participar em sessões de desenho de modelo 
vivo. Durante os cinco dias marcaram presença 
no evento artistas e criadores consagrados 
mundialmente, que partilharam 
conhecimentos sobre áreas diversas 
da indústria, tais como 2D, 3D, Ilustração, 
Animação, VR, Design Gráfico, VFX, Tecnologia, 
Som, Escultura e Pintura, entre outros. 
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CÂMARA DEFENDE 
A MANUTENÇÃO 

    O Presidente da Câmara, António Figueira 
Mendes, reuniu no dia 13 de outubro de 2021 
com a empresa Discover Land Company – no-
va proprietária do Parque de Campismo da 
Galé. Na reunião, o autarca referiu que “em-
bora privado, o PCG cumpre há vários anos 
funções importantes de serviço público e é 
uma fonte de criação de emprego e gerador 
de receitas para a economia do Concelho” 
reforçando que “para a Câmara Municipal de 
Grândola é de grande importância garantir 
que o Parque de Campismo da Galé se man-
tém em funcionamento – continuando a asse-
gurar, de forma sustentável, o acesso univer-
sal ao lazer, bem-estar e qualidade de vida – 

num Concelho que queremos que seja, cada 
vez mais, para todos”.
Recentemente a empresa oficializou a Câma-
ra, referindo que já transmitiu aos utentes do 
Parque com contratos ativos que está a ser 
feito “um diagnóstico rigoroso da atual situa-
ção do Parque. Até à conclusão dessa análi-
se, nenhuma alteração ocorrerá no modelo 
de funcionamento do PCG. Após a conclu-
são dessa análise, todos os 38 postos de tra-
balho permanentes serão mantidos, todas 
as relações com fornecedores serão integral 
e escrupulosamente honradas e todos os 
contratos válidos e em vigor serão integral e 
escrupulosamente honrados”. A Discover Land 

Company garantiu ainda à Câmara Municipal 
que “qualquer eventual alteração no mo-
delo de funcionamento do PCG e/ou nas 
respetivas instalações será atempadamen-
te comunicada aos utentes e coordenada 
com a estratégia turística da Câmara de 
Grândola”.
No dia 4 de novembro António Figueira Mendes 
reuniu com representantes dos utilizadores 
do Parque com equipamentos permanentes. 
Na reunião com este grupo de trabalho, que 
representa cerca de 300 famílias, o Presiden-
te reforçou, mais uma vez, a posição da au-
tarquia em defender a manutenção deste im-
portante equipamento.

DO PARQUE DE CAMPISMO 
DA PRAIA DA GALÉ



GRÂNDOLA VAI TER PARQUE 
LOGÍSTICO E UM NOVO HOTEL
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No âmbito das comemorações do Dia Mun-
dial do Turismo o Município de Grândola, em 
parceria com a BioMelides, ARPTA e o Turis-
mo do Alentejo, promoveu nos dias 1, 2 e 3 
de outubro, três Observações, duas de aves 
e uma de borboletas, na Lagoa de Melides – 
importante ponto de residência e passagem 
de aves migratórias, consistindo um dos mais 
importantes ecossistemas do Concelho, es-
tando já registada a observação de mais de 
180 espécies de aves. A iniciativa contou com 
cerca de 30 participantes. 

MUNICÍPIO 
ASSOCIOU-SE 
ÀS COMEMORAÇÕES 
DO DIA MUNDIAL 
DO TURISMO

    Foi assinado, no passado dia 17 de junho, 
entre a Câmara Municipal e a entidade promo- 
tora Qantara Capital a minuta do contrato de 
planeamento para a construção de um par-
que logístico que vai ocupar uma área de 130 
hectares e ficará situado a 8 km do centro de 
Grândola. A Qantara Capital apresentou ainda 
o projeto para a construção de um hotel de 4 
estrelas no centro da vila, com cerca de 50 
quartos e 100 camas, destinado a clientes em-
presariais e turistas. Trata-se de dois projetos 
estratégicos para o Município do litoral Alente-
jano. “Investimentos importantes que vão per-
mitir, por um lado, criar emprego e riqueza no 
nosso Concelho e, por outro lado, atrair visi-
tantes e aumentar o turismo”, explica o presi-
dente da Câmara, António Figueira Mendes.

PARQUE LOGÍSTICO DE GRÂNDOLA
O Parque Logístico de Grândola vai ficar si-
tuado a 8 km de Grândola, junto ao IC1 e à 
linha ferroviária do sul. Uma localização estra-
tégica e conectada com o Porto de Sines e a
nova ligação ferroviária do Corredor Interna- 

cional sul para Espanha e para a Europa, fun-
dindo-se assim com a cadeia global de abas-
tecimento e a rede industrial de Portugal. 

HOTEL JARDINS DE GRÂNDOLA
Jardins de Grândola será o nome da nova uni-
dade hoteleira de Grândola, com construção 
prevista para 2022 e conclusão em 2023. Tra-
ta-se de um projeto de reabilitação urbana no 
centro da vila, em frente ao Jardim 1.º de Maio, 
que contempla um hotel com cerca de 50  

quartos e 100 camas, com lobby-bar, res-
taurante, centro de eventos (espaço modular 
dividido entre uma grande sala de conferências 
e três pequenas salas de reuniões, com capa-
cidade para um total de 150 pessoas) pisci-
na exterior e um edifício residencial com 3 
apartamentos duplex e 2 penthouses. As duas 
infraestruturas são servidas por um parque de 
estacionamento subterrâneo para hóspedes, 
proprietários e visitantes, com cerca de 50 lu-
gares.

DOIS PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA O MUNICÍPIO DO LITORAL ALENTEJANO
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JUVENTUDE 

     O Cine Granadeiro Auditório Municipal é um 
dos 81 equipamentos culturais do Pais cre-
denciados na Rede de Teatros e Cineteatros 
Portugueses (RTCP) – um instrumento estra-
tégico fundamental no incremento de coesão 
territorial no acesso à cultura e às artes em 
Portugal, assente na descentralização e na 
responsabilidade partilhada do Estado central 
com as autarquias e as entidades indepen-
dentes. A RTCP tem como objetivos incre-
mentar a procura e oferta culturais, reforçar 
a circulação de obras artísticas, aumentar as 
coproduções entre entidades, fomentar a ar-
ticulação programática entre equipamentos 
da rede, envolver agentes culturais e artísti-
cos locais e desenvolver estratégias de media-
ção. Com a credenciação deste equipamento 
cultural – recentemente requalificado através 
da colocação de uma nova plateia com novas 
e confortáveis cadeiras proporcionando mais
e melhores condições para os utilizadores – o 
Município de Grândola passa a integrar uma 
rede cultural mais vasta, de âmbito regional
e nacional, em benefício de uma oferta regu-
lar em que a qualidade e a diversidade estão 
asseguradas.   

CINE GRANADEIRO 
ESTÁ REQUALIFICADO 
E PASSA A INTEGRAR A REDE NACIONAL 
DE TEATROS E CINETEATROS

WI-FI JÁ 
DISPONÍVEL 
EM 11 ESPAÇOS 
PÚBLICOS

    A Câmara Municipal procedeu à implemen-
tação de hotspot Wi-Fi em 11 espaços públi-
cos, no seguimento da aprovação da candida-
tura “WiFi4EU”, lançado pela União Europeia, e 
que visa implementar redes de acesso gratuito 
à internet em comunidades locais. A instala-
ção de hotspots Wi-Fi foi feita nos principais 
espaços e equipamentos municipais no centro 
da vila abrangendo, desta forma, o Edifício dos 
Paços de Concelho, Jardim Dr. Jacinto Nunes, 
Rua Dr. José Pereira Barradas, Jardim Dr. Júlio 
do Rosário Costa, Biblioteca Municipal, Praça 
da República, Largo Catarina Eufémia, Rua 
Humberto Delgado, Rua Jacinto Nunes, Largo 
de São Sebastião, Jardim 1.º de Maio, Rua Luís 
Alves Serrano, Complexo Desportivo Munici-
pal José Afonso, Praça D. Jorge, Rua Almeida 
Garrett e Rua Luís de Camões.    
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ENCONTRO DA CANÇÃO 
DE PROTESTO DE 2021: 
UMA TERRA SEM AMOS

Promovido pelo Município de Grândola, 
em parceria com a Associação José 
Afonso, a Sociedade Musical 
Fraternidade Operária Grandolense, 
e os institutos da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa Centro de Estudos 
de Sociologia e Estética Musical 
(CESEM), Instituto de Etnomusicologia 
– Centro de Estudos em Música e Dança 
(INET-md), e Instituto de História 
Contemporânea (IHC), o Observatório 
da Canção de Protesto apresentou em 
Grândola, entre 10 e 12 de setembro 
de 2021, a quarta edição do Encontro 
da Canção de Protesto, no âmbito 
dos 150 anos da canção A Internacional 
e a Comuna de Paris, e dos 50 anos 
dos discos Cantigas do Maio, Mudam-se 
os tempos, mudam-se as vontades 
e Os sobreviventes, gravados 
em Heróuville por José Afonso, 
José Mário Branco e Sérgio Godinho, 
respetivamente.

   O programa compreendeu uma exposição 
temática, espetáculos musicais e sessões 
testemunhais, de cinema documental e canto 
livre produzidos especificamente para os gran-
dolenses e para as centenas de visitantes que 
nesse fim de semana se dirigiram a Grândola 
para participar no Encontro, celebrar a liber-
dade e refletir sobre quão imperioso é refor-
çá-la continuamente. Face à originalidade, 
coerência e relevância da programação apre-
sentada, o Encontro foi objeto de financiamen-
to externo ao abrigo de um programa opera-
cional regional do Alentejo 2014-2020, designa-
do «Programação Cultural em Rede». Os par-
ticipantes tiveram oportunidade de acompa-
nhar um conjunto de iniciativas orientadas, 
simultaneamente, para a salvaguarda da me-
mória agregada à utilização da canção como 
instrumento de transformação social e para 
a promoção de novos autores e novos usos 
da canção como modo de resistência, teste-
munho e crítica social, bem como para o re-
forço de uma identidade que nos orgulha e 
responsabiliza, associada à canção Grândola, 
vila morena e aos princípios de liberdade, fra-
ternidade e equidade que nela coabitam. Fun-
dado nestes princípios, ante o falecimento do 
distinto opositor à ditadura salazarista, defen-
sor dos direitos humanos e da democracia, 
Jorge Sampaio, o Município de Grândola e os 
restantes parceiros do OCP determinaram 
dedicar-lhe o Encontro da Canção de Protes-
to de 2021.
O êxito desta edição, reconhecido e sublinha-
do por todos os envolvidos, e a confirmação 
do Encontro da Canção de Protesto como uma 
das iniciativas de grande relevo no plano cultu-
ral e no âmbito da preservação da memória 
coletiva, constituem um importante incentivo 
para prosseguir e consolidar o rumo já per-
corrido, reforçando a afirmação de Grândola, 
Vila Morena como um símbolo de Abril e dos 
seus valores essenciais – liberdade, demo-
cracia, desenvolvimento e solidariedade.
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GRÂNDOLA 
COMEMOROU 477 ANOS
DO DIA DO CONCELHO COM PROGRAMAÇÃO 
DEDICADA À CULTURA 
    O programa que assinalou os 477 anos da 
atribuição da Carta de Foral – 22 de Outubro 
de 1544 – começou no dia 15, com a Inaugu-
ração da Exposição «Arquivo Vivo», na Sala 
Polivalente da Biblioteca e Arquivo do Muni-
cípio de Grândola. A Mostra documental divul-
gou espécies documentais com relevância 
para a História e identidade local e regional, 
de diferentes períodos históricos e tipologias. 
Foram expostos documentos, desde o século 
XVI ao século XX, relativos a temáticas consi-
deradas de interesse para a comunidade gran-
dolense, nomeadamente sobre a criação do 
Concelho, a Misericórdia, a Feira de Agosto, o 
edifício dos Paços do Concelho (do século 
XVIII), as invasões francesas, a aclamação da 
rainha D. Maria II, o pioneirismo republicano e 
o início do poder autárquico democrático.
No dia seguinte, o Cine Granadeiro Auditório 
Municipal recebeu o espetáculo de teatro “Bea-
triz, A Infeliz”, numa adaptação de Béatrice da 
obra de Decameron, levado à cena, por Leonor 
Alcácer, João Brás, Marta Neto e Bruno Soares 
numa Co-produção de LAP – Leonor Alcácer 
Produções e Fora da Gaveta – Associação. 
Luis Trigacheiro, o grande vencedor do progra-
ma The Voice Portugal, esgotou a sala do Cine 
Granadeiro Auditório Municipal no dia 21 de 
outubro. 
Dono de uma voz única, e considerado por mui-
tos, o novo embaixador do Alentejo, em palco, 
e aplaudido de pé, o alentejano de alma e co-
ração encantou a plateia com um espetáculo 

versátil, onde interpretou com a sua voz po-
derosa temas do cante alentejano, fado e al-
gumas músicas brasileiras.
No dia 22, os 477 anos de atribuição da Carta 
de Foral a Grândola foram assinalados com a 

cerimónia do Hastear da Bandeira, nos Paços 
do Concelho, às 11h00 com a participação da 
Banda da Sociedade Musical Fraternidade 
Operária Grandolense, Bombeiros Mistos e 
Sociedade Columbófila de Grândola.



TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS
AUTÁRQUICOS PARA O MANDATO 
2021/2025 

#.08 INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

DESTAQUE

O Cine Granadeiro recebeu no passado dia 15 de outubro a cerimónia da Tomada de Posse dos eleitos para a Assembleia Municipal 
e Câmara Municipal. António Figueira Mendes, reeleito no passado dia 26 de setembro, lidera o executivo municipal de maioria 
CDU, que governará no mandato de 2021-2025. 
    Depois de saudar o envolvimento de todos 
no processo eleitoral e os eleitos para os ór-
gãos autárquicos, o Presidente da Câmara fez 
um breve balanço do mandato anterior que 
descreveu como “um dos mais desafiantes e 
complexos da nossa democracia” e referiu-
-se às prioridades para os próximos quatro anos, 
que passam pela continuidade do trabalho de-
senvolvido com o objetivo de construir um Con-
celho cujo desenvolvimento esteja ao serviço 
da população. António Figueira Mendes anun-
ciou que o Plano Estratégico de Desenvolvi-
mento Sustentável entrará em breve para a 
fase de discussão pública. Trata-se de um do- 
cumento fundamental que permitirá definir o 
“caminho a percorrer na próxima década e 
para onde vamos direcionar os investimen-
tos do PRR e do Portugal 2030”, afirmando 
que “numa altura em que o nosso Concelho é 
um dos mais procurados para investir, viver e 
visitar, o desenvolvimento tem de acrescen-
tar, tem de trazer mais-valias, não pode, de 
forma alguma, trazer precariedade e dificul-
dades ou colocar entraves ao usufruto do 
nosso magnífico território. Grândola tem de 
ser de todos e para todos. Não abdicaremos 
disso.”
Rafael Rodrigues, Presidente da Assembleia 
cessante e o candidato mais votado para a 
Assembleia Municipal, começou a sua inter-

venção com o balanço da atividade da Assem- 
bleia Municipal, condicionada pela pandemia, 
destacando “o trabalho e o esforço de todos 
os que estiveram na linha da frente no com- 
bate às consequências da pandemia e tudo 
o que foi feito para minimizar os seus efeitos 
na sociedade”. Rafael Rodrigues referiu-se – 
depois – ao momento único que o Concelho 
atravessa e aos desafios do futuro “É o mo- 
mento de pensar o caminho, de refletir sobre 

 

as opções para que consigamos alcançar o 
verdadeiro desenvolvimento, sustentável, du- 
radouro e harmonioso. Temos a obrigação, 
essa é uma competência última da Assem-
bleia Municipal, de olhar para os instrumen-
tos de planeamento municipais para que o
usufruto do território, com natural desta- 
que para a grande linha de costa mas não 
só, não seja condicionado pela disponibili-
dade financeira e económica”.
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Na cerimónia tomaram posse para a Assembleia 
Municipal os 21 deputados eleitos diretamente no 
passado de 26 de setembro: 10 deputados da CDU, 
9 do PS e 2 do PSD.

Constituição da mesa da Assembleia Municipal
Presidente da Assembleia – Rafael Rodrigues | CDU
1.º Secretário – André Ventura | CDU
2.º Secretária – Maria Luís Borrega | CDU

• Rafael Rodrigues | CDU
• Pedro Ruas | PS
• Cândido de Matos Gago | CDU
• Carla Silva | PS
• Susana Espada | CDU
• Fernando Mota | PS
• Sónia dos Reis | + por Grândola PPD/PSD - CDS-PP
• António Casmarrinha | CDU
• José Baião | PS
• Jaime Júnior | CDU
• Lídia Henriques | PS
• Maria Martins da Costa | CDU
• Carlos Pereira | PS
• André Ventura | CDU
• Luís Sobral | + por Grândola PPD/PSD - CDS-PP
• Nuno Pereira de Oliveira | PS
• Maria Borrega | CDU
• Ana Barradas | PS
• Milena Pereira | CDU
• Rui Pereira | PS
• Mariano Paixão | CDU

DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS PARA O NOVO 
MANDATO AUTÁRQUICO

Presidente da Câmara 
António Figueira Mendes | CDU
• Coordenação Geral da Atividade Municipal
• Planeamento Estratégico
• Planeamento do Território e Projetos
• Urbanismo
• Comunicação e Protocolo 
• Área Jurídica
• Desenvolvimento Económico e Mercado Municipal 

Vereadora e Vice-Presidente  
Carina Batista | CDU
• Cultura e Património Histórico
• Museu
• Biblioteca e Arquivo
• Desenvolvimento Social e Saúde
• Desporto
• Feiras e Eventos
• Turismo
• Relacionamento Internacional e Cooperação
• Juventude 
• Habitação

Vereador   
Ricardo Costa | CDU 
• Obras Públicas e Municipais
• Empreitadas e Oficinas
• Ambiente e Serviços Urbanos
• Cemitérios
• Águas e Saneamento
• Transportes
• Trânsito
• Proteção Civil
• Gabinete Florestal 
• Gabinete de Veterinária

Vereador   
Fernando Sardinha | CDU  
• Administração Geral
• Gestão de Recursos Humanos
• Finanças
• Educação
• Tecnologias de Comunicação e Sistemas 
   de Informação, 
• Qualidade, Modernização e Inovação 
• Fundos Comunitários

Vereador 
António Candeias | PS
• Sem pelouros atribuídos

Vereador 
Luís Vital Alexandre | PS
• Sem pelouros atribuídos

Vereadora 
Rute Moura | PS
• Sem pelouros atribuídos

GRÁFICO CÂMARA MUNICIPAL

GRÁFICO ASSEMBLEIA MUNICIPAL



ANDRÉ FILIPE COSTA VENCE 
A VERTENTABILITY ULTRA 
MARATONA ATLÂNTICA E BRUNO 
PAIXÃO A CORRIDA ATLÂNTICA
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A vitória na maior distância da prova, o Trail 
Ultra com 50 km 2600 D+, foi do atleta Paulo 
Morais do G.D.R. São Francisco da Serra, que 
alcançou o 1.º lugar na Geral Masculina, com o 
tempo de 05h16min42s e Isabel Moleiro, a correr 
individualmente, conquistou o 1.º lugar na Ge- 
ral Feminina com o tempo de 7h57min09s. No 
Trail Longo, com a distância de 27 km 1500 D+ 
foi Roberto Baião, do Juventude Atlético Clube, 
que alcançou o 1.º lugar na Geral Masculina, 
com o tempo de 2h30min46s e Suse Oliveira, a 
correr individualmente e pela Geral Feminina, 
com o tempo de 3h53min56s. A par deste per- 
curso, houve o Trail Longo Pares Mistos, que 
consiste numa competição em que participam  

2 atletas, 1 masculino e outro feminino e têm 
de realizar todo o percurso em conjunto e cor-
tar a meta ao mesmo tempo. Neste percurso 
com a mesma distância (27 km 1500 D+) foi 
Pedro Guerreiro e Susana Guerreiro a alcançar 
o 1.º lugar, com o tempo de 4h49min32s. O 1.º 
lugar do pódio do Trail Curto (17 km 650 D+), 
na Geral Masculina pertence a Manuel Muan- 
do, do Clube Amiciclo, que perfez a distância 
em 1h24min59s. A competir pela Geral Femi-
nina Eugénia Izaías, do Beja Atlético Clube, 
alcançou o 1.º lugar, com o tempo de 1h58min 
15s. O Ultra Trail Serra de Grândola é uma or- 
ganização do Município de Grândola e o Clube 
Amiciclo.

6.ª EDIÇÃO 
DO ULTRA TRAIL 
SERRA 
DE GRÂNDOLA 
COM CERCA 
DE 400 ATLETAS

    A 16.ª edição da Ultra Maratona Atlântica 
Melides – Tróia realizou-se a 25 de julho de 
2021. Esta que é uma prova única em Portugal 
e na Europa, pela singularidade de decorrer 
em 43km de extensão de praia, contou este 
ano com 491 atletas – 335 na Corrida Atlânti-
ca e 156 na Ultra Maratona. O vencedor da 
Vertentability Ultra Maratona Atlântica, no 
setor masculino, foi André Filipe Costa com o
 

tempo de 2h47min54s. No setor feminino, 
Patrícia Serafim, do Beja Atlético Clube, ven- 
ceu a prova com o tempo de 3h18min16s ten- 
do alcançado um novo record da prova nesta 
categoria. Bruno Paixão foi o vencedor da 7.ª 
Corrida Atlântica Comporta – Tróia com o tem- 
po de 47min47s. No setor feminino, o 1.º lugar 
foi conquistado pela atleta Kcenia Bougnova 
com o tempo de 59 min.

O Município de Grândola voltou a ser 
distinguido, pelo sexto ano consecutivo, 
como “Município Amigo do Desporto” 
pelas boas práticas na gestão 
e desenvolvimento do desporto, sendo 
também, este ano, pela primeira vez,  
reconhecido com a certificação 
da Qualidade dos Programas Municipais 
de Atividade Física Sénior. A distinção 
atribuída pela Cidade Social 
e Associação Portuguesa de Gestão 
do Desporto foi entregue ao Município 
de Grândola, durante uma Cerimónia 
que decorreu dia 4 de setembro em 
Viana do Alentejo.

GRÂNDOLA 
“MUNICÍPIO AMIGO 
DO DESPORTO

DESPORTO INCLUSIVO, DESPORTO SÉNIOR 
E DESPORTO NO TRABALHO EM DESTAQUE 
NA SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO 2021
     O Município de Grândola associou-se, uma 
vez mais, à Semana Europeia do Desporto, de 
23 a 30 de setembro, promovendo, em conjun-
to com diversas instituições locais, atividades 
integradas no dia do Desporto Inclusivo, no dia 
do Desporto Sénior e no dia do Desporto no Tra- 
balho. O principal objetivo das atividades reali- 
zadas prendeu-se com a sensibilização para a 
importância da prática de atividade física e des- 
portiva com regularidade.
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GRÂNDOLA DISTINGUE 
OS MELHORES ALUNOS 
DO 2.º E 3.ºCICLOS DO ENSINO 
BÁSICO E SECUNDÁRIO 
    O Prémio Dr. Evaristo de Sousa Gago que 
distingue os melhores alunos do 2.º e 3.º ciclos 
do Ensino Básico, e do Ensino Secundário Pro- 
fissional e Regular, referente aos anos letivos 
2018/19 e 2019/20, foi entregue no dia 25 de 
junho, numa cerimónia que decorreu ao final 
da tarde no Cineteatro Grandolense, e contou 
com a presença do Vereador do pelouro da 
educação, Fernando Sardinha, e do Adjunto 
do Presidente, Ruben Felicidade. Ana Caroli-
na Pereira Inácio e Tiago Afonso Pereira Louro 
foram os vencedores ex. aequo do prémio de 
melhor aluno de 2.º ciclo do ensino básico, no 
ano letivo 2018/19. O prémio para o melhor 
aluno do 3.º ciclo do ensino básico foi atribuí-

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO 
COM MAIS BENEFÍCIOS  
     A Medida de apoio social à população sénior 
instituída pelo Município de Grândola desde 
2005 dirigida aos idosos, reformados e pensio-
nistas residentes no Concelho, com idade igual 
ou superior a 60 anos tem como princípio pro-
mover a dignificação e melhoria das suas con-
dições de vida. De forma a poder ajustar esta

medida às crescentes necessidades da popu-
lação, o cartão conta agora com uma imagem 
renovada e mais benefícios: comparticipação na 
medicação, nos transportes para consultas/ 
exames, fora do Concelho; redução de 35% nas 
taxas e tarifas municipais referentes aos servi-
ços de abastecimento de águas, de saneamen-
to e de resíduos urbanos; desconto de 50% nos 
equipamentos desportivos e nos espetáculos 
promovidos e da inteira responsabilidade do 
Município; acesso direto ao serviço Grândola So-
lidária; e descontos em compras efetuadas em 
estabelecimentos comerciais aderentes.
Para mais informações ou adesão ao Car- 
tão Municipal do Idoso deve dirigir-se ao Ser- 
viço de Envelhecimento Ativo – Divisão de 
Cultura e Desenvolvimento Social ou à sua 
Junta de Freguesia.

do a José Paulo Carvalho Reis. Isabel Maria 
Jaló Alexandre foi a vencedora do prémio Dr. 
Evaristo de Sousa Gago para o Ensino Secun- 
dário Regular, e Bernardo Sousa do Carmo do 
Ensino Secundário Profissional. No ano letivo 
2019/20 Margarida Parreira Gonçalves foi a 
vencedora do prémio de melhor aluno do 2.º 
ciclo. Carolina Gomes Batista recebeu o pré- 
mio de melhor aluna do 3.º ciclo, e a Inês 
Filipa Nunes Pereira foi atribuído o prémio de 
melhor aluna a frequentar o Ensino Secundá- 
rio Regular. A cerimónia terminou com a en- 
trega do prémio à aluna Neuza Sofia Baca- 
lhau Trindade, a melhor aluna a concluir o 
Ensino Secundário Profissional.

A Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) de Grândola 
e o Gabinete de Psicologia estão a 
funcionar, desde junho, na antiga Casa 
dos Magistrados, junto ao Tribunal, cujo 
edifício foi recentemente reabilitado. 
A intervenção incluiu a instalação 
de gabinetes de trabalho, atendimento 
e receção nas salas já existentes, 
instalação sanitária adaptada a pessoas 
com mobilidade condicionada, 
adaptação da rede informática 
e telecomunicações e substituição 
da rede de abastecimento de água 
dotando este espaço de mais 
e melhores condições para estes dois 
serviços fundamentais no quadro 
das respostas sociais no nosso Concelho 
e que funcionavam em lojas do parque 
habitacional municipal com limitações 
na operacionalidade diária.

CPCJ E GABINETE 
DE PSICOLOGIA COM 
NOVAS INSTALAÇÕES
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VISITAÇÃO DA ORDEM DE SANTIAGO 
À COMENDA DE GRÂNDOLA EM 1513
(2.ª PARTE)
    Visitação da Igreja de Santa Maria da Aben-
dada1 da Grândola.
Item Aos 27 dias do mês de janeiro de 1513 anos 
visitámos a dita Igreja na maneira seguinte.
Achámos por prior, da dita Igreja, Martim Nunes, 
clérigo de missa e do hábito, o qual foi por nós 
perguntado pelo título de seu hábito e profissão 
e ele respondeu que havia muito tempo que 
tinha o dito hábito e fizera profissão na Ordem, 
a qual provou por testemunha e que não tirara 
o título dela porque se não costumava então.
Perguntado pelo título de seu benefício e prio-
rado e ele apresentou logo uma carta de confir- 
mação passada por Dom Afonso, bispo de Évora, 
à nossa apresentação a quem in solido pertence 
apresentar por qualquer via que seja.
E tem de mantimento com o dito priorado, cada 
ano, dez mil reais, segundo forma do novo regi-
mento que fizemos. 
E mais tem com a tesouraria quinhentos reais. 
E o comendador paga, cada ano, de dízimo, quin-
ze mil reais. Scilicet dez reais para o prior e os 
cinco reais para a fábrica. 
E tem mais o dito prior o pé do altar, segundo 
forma do dito regimento. 
Foi por nós perguntado o dito prior que obriga-
ção de missas tinha na dita Igreja. Respondeu 
que era obrigado a dizer missa todos os domin-
gos e festas. E mais que era obrigado in solido 
à cura das almas dos fregueses da dita Igreja. 
Item disse que como tesoureiro é obrigado de 
mandar tanger a todas as horas e ofícios e de 
ter os ornamentos em limpo e de dar hóstias e 
vinho e água, e de mandar ajudar às missas.  
Foi perguntado o dito prior se tinha livro da re-
gra e se lia por ele como é obrigado, respon-
deu que o não tinha. E nós lhe mandámos sob 
pena de mil reais, a metade para a fábrica da 
dita Igreja e a outra metade para o mosteiro 
de nossa casa, que dentro em um mês haja a 
dita regra e a tenha sempre. 
Item foi por nós perguntado o dito prior se ti-
nha sobrepeliz2 que é o seu próprio hábito. Res-
pondeu que a tinha e a mostrou logo vestida.
Item foi por nós perguntado o dito prior pelos 
três votos substanciais segundo forma da regra.
E assim se rezava as horas canónicas como era 
obrigado.
E se se confessava e comungava.
E assim pelos sacramentos da Santa madre Igreja.
E se faz esmola aos pobres nos dias que é 
obrigado.
E se rezava e celebrava por os do hábito que se 
finam.
E assim se guarda e cumpre todas as outras 
cerimónias da regra, assim os de sua pessoa 
como os que tocam ao serviço da Igreja (sic). 
Respondeu a todas estas perguntas que ele as 
cumpria o melhor que podia e estava prestes 
para as cumprir segundo sua possibilidade. 

Foram perguntados o juiz e alguns homens bons 
do dito lugar, pelo juramento dos evangelhos, 
pela vida e costumes do dito prior e se servia bem 
sua Igreja e achámos que em tudo o fazia bem. 
Visitámos a dita Igreja, a qual tem as paredes 
todas de pedra e cal, e na ousia3 está um altar de 
pedra e cal de alvenaria em que está uma ima-
gem de Nossa Senhora com seu filho no colo, 
de pau velha, e as paredes da dita ousia foram 
pintadas de algumas imagens e pinturas que 
estão já velhas, é ladrilhada de tijolo e tem de 
comprido quatro varas4 e outro tanto de largo.
E o arco do cruzeiro é de alvenaria e está na dita 
parede pintado o crucifixo com Nossa Senhora 
e São João e outras pinturas já caducas. E na 
parede do dito cruzeiro, da banda do norte, está 
um altar de alvenaria em que está a imagem de 
São Sebastião, de pau, metida em um retábu-
lo de pau pintado velho e assim pelas paredes 
do corpo da Igreja muitas pinturas velhas. Tem 
duas portas, uma principal e outra travessa da 
banda do sul, os portões são de tijolo com suas 
portas fechadas. À porta principal está uma 
pia de batizar, a qual é um tino grande de barro 
com sua cobertura de pau e, em cima dela, está 
uma campainha de tanger a Deus. Está todo o 
corpo da Igreja por ladrilhar, tem de comprido 
dez varas e terça e de largo cinco varas e terça.
E à porta principal está um campanário de ti-
jolo em que está um sino meão.
E o adro da dita Igreja tem da porta principal 
ao poente treze varas e meia, e da parede da
Igreja ao norte vinte e oito varas, e da parede 
da ousia no levante tem sete varas, e da parede 
da Igreja ao sul tem onze varas e meia.
Visitámos os três óleos santos, os quais estão 
em suas âmbulas, em sua caixa muito bem 
corregidos.
Título dos ornamentos.

Uma vestimenta de veludo carmesim com sa-
vastro5 de brocado e sua franja de cores, muito 
boa de todo comprida.
Uma vestimenta de damasco branco com barras 
de cetim aveludado verde, usada e velha, de 
todo comprida.
Um frontal6 de damasco branco e cetim avelu-
dado verde bom.
Outro frontal de bancal de Flandres.
Umas toalhas de altar de pano da Índia com 
lavores de seda brancos, muito boas.
Duas mesas de toalhas da terra que servem 
nos altares.
Três mantéis7 de linho usados.
Uma toalha lavrada de ponto de alma safão[?]8.
Outra desse mesmo teor.
Outra toalha e uma almofadinha do mesmo teor.
Cinco camisas de Nossa Senhora Scilicet quatro 
de linho lavradas de retrós, umas de preto e 
outras de vermelho, e uma de tafetá bordada 
de veludo pela fralda.
Uma beatilha9 de seda de Nossa Senhora.
Um almeazar10 muito bom.
Umas contas de Nossa Senhora brancas, pinta- 
das de ouro, com uma jóia de ouro que tem 
um camafeu com quatro grãos de aljôfar11.
Um missal grande de forma encadernado em 
tábuas de pau.
Um círio12 grande pintado.
Título da prata
Uma cruz de prata branca com um crucifixo 
velha e quebrada, que pesa com o pau que tem 
dentro três marcos e três onças e meia.
Um cálice de prata dourado com sua patena13 que 
pesa um marco três onças sete oitavas e meia.
Outro cálice de prata branco com sua patena 
que pesa um marco e meia onça.

VISITAÇÃO, FÓLIO 3.14 

1 Primeiro orago da Igreja Matriz. 
2 Vestimenta branca, com ou sem mangas, que os padres vestem 
sobre a batina e que desce até meio do corpo. 
3 Capela-mor.
4 Uma vara correspondia a 1,1 metros lineares. LOPES, Luís 
Seabra - A cultura da medição em Portugal ao longo da 
história. Educação e Matemática [Em linha]. Número 84 (205), 
página 45. [Consultado em julho 
de 2021]. Disponível em http://www.esev.ipv.pt/mat1Ciclo/tex-
tos/historia%20da%20matem-
atica/lopes%20cultura_medicao2.pdf
5 Tira de pano de cor diferente para adorno de paramentos 
e outras vestes.
6 Paramento para cobrir a frente do altar.
7 Toalhas de mesa ou de altar.
8 Poderá tratar-se de uma toalha de safão (tecido antigo), 
lavrada a ponto de alma.
9 Touca.
10 Véu ou pala franjada com que se ornamentavam altares; 
manto ou toalha.
11 Pérolas pequenas.
12 Vela.
13 Prato.
14 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. 3 
(PT/TT/OSCP/B/003/00158).
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38.ª Volta ao Alentejo em bicicleta

A Mina vai à Praia Aula de Surf Adaptado USG – Workshop Dress a Girl

Animação de Verão 
– Espetáculo Tais Quais

Apresentação do livro – O longo caminho 
para a igualdade

RETROSPETIVA

Dia Internacional da Juventude Exposição The Less I See The More I 
Know de Filipe Real Marinheiro 

Duatlo de Grândola 2021 

Exposição Tons e Perspectivas 
da Minha Terra de Laura Bonito

XXVI Viagem Histórica 
do 1.º automóvel

Torneio Manuel Gameiro

Exposição de ilustração 
de Francisco Romero

Universidade Sénior de Grândola 
– 14º Aniversário

Webinar – Escolhas vs Futuro



OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

No passado dia 15 de outubro, tomaram posse os novos órgãos autárquicos da Freguesia de Azinheira dos 
Barros e São Mamede do Sádão. Com uma vitória de 76%, e uma das menores taxas de abstenção do país, 
Ricardo Vaz foi eleito Presidente da Junta de Freguesia, reforçando a confiança dos nossos eleitores 
nas equipas que têm liderado esta Freguesia. No ato de instalação foram eleitos Ana Cristina Costa para 
Secretária e José Rato para Tesoureiro, ficando assim composto o novo executivo da Junta de Freguesia. 
Na Assembleia de Freguesia, o Partido Socialista elegeu 6 membros e a CDU elegeu 1, tendo Ricardo 
Rufino sido eleito Presidente da Assembleia, acompanhado por Jaime Ruas como 1º Secretário e Marta 
Lage como 2ª Secretária. 
Instalados os órgãos, foi ainda momento para o novo Presidente apresentar as linhas de orientação 
política para este mandato, recordando a importância em continuar a apostar na fixação de pessoas 
na Freguesia, quer através do investimento público na habitação, quer através do desenvolvimento 
de condições que impulsionem a criação de emprego.

CARVALHAL

A 13 de Outubro de 2021, a Freguesia do Carvalhal, assistiu à tomada de posse da Assembleia de Freguesia. 
Presidido pelo Senhor Nuno Carvalho, composto por um grupo de jovens residentes e bem conhecidos 
da população do Carvalhal, esta nova Assembleia pretende dar continuidade ao trabalho iniciado pela 
anterior assembleia. Pretendendo intervir em tudo a que se propôs, nunca descurando o bem-estar de 
toda a população da Freguesia do Carvalhal. Não podemos deixar de agradecer à Assembleia anterior 
pelo apoio prestado durante esta transição, assim como a todos os funcionários da Junta de Freguesia.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA

Os novos órgãos autárquicos da Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra, tomaram posse, 
no passado dia 14 de Outubro, numa cerimónia que decorreu no Cine-Teatro Grandolense. A CDU obteve 
a votação de 55,88%. Em 13 mandatos para a Assembleia de Freguesia a CDU tem 8 mandatos, o PS 4 
mandatos e a coligação +por Grândola PPD/PSD/CDS-PP 1 mandato. Assim, o executivo da Junta 
de Freguesia é formado por Fátima Luzia (Presidente), Isaura Correia, Nelso Ventura, Judite Gonçalves e 
Renato Luís como vogais. Durante a sessão foi eleita a mesa da Assembleia de Freguesia, que é presidida 
por Ana Teresa Inácio, e que conta com Diogo Ferreira como 1º secretário e Maria Martins, como 2ª 
Secretária. Na sua intervenção. Fátima Luzia valorizou o trabalho, o empenho e dedicação de 12 anos de 
lutas e dificuldades em que a Junta de Freguesia nunca baixou nem baixará os braços às adversidades. 
Deixou ainda o compromisso de continuar a desenvolver um trabalho sério, honesto e competente, 
assim como a determinação, confiança e energia para cumprir o Programa eleitoral a que se propôs, 
a fim de dar as melhores respostas às solicitações de todos aqueles que procurem a Junta de Freguesia 
e necessitem do seu auxílio. Deixou ainda claro, no seu discurso, que toda a população poderá continuar 
a contar com o carinho e amizade que sempre lhes tem dedicado. A terminar a intervenção, dirigiu-se 
a todos os funcionários reconhecendo neles o sucesso deste projeto autárquico. Solicitou ainda 
a colaboração dos eleitos do PS e da Coligação +Por Grândola PPD/PSD/CDS-PP para contribuírem de 
forma construtiva neste projeto que é de todos os habitantes de Grândola e Santa Margarida da Serra.

TOMADA DE POSSE EM AZINHEIRA DOS BARROS

TOMADA DE POSSE

INSTALAÇÃO DOS NOVOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA

OBRAS AVANÇAM EM MELIDES 

MELIDES

Início da construção do novo Polo de Saúde em Melides, no terreno do antigo banco e depois jardim-de-infância 
nº 2, esta obra está a cargo da empresa de construção: João Araújo Vicêncio. Requalificação da Olaria de 
Melides, quase concluída, com restauro do Forno Romano, Casa do Oleiro e Museu da Olaria. Atletas 
nascidos em Melides, em destaque. Atletas nascidos em Melides destacam-se em grandes provas 
desportivas: Edgar Matias na Maratona de Lisboa, realizada no dia 17 de Outubro de 2021, sagrou se como 
o melhor atleta português na Maratona de Lisboa. Tendo completado a distância em 2.29.13 horas, sendo 
19º na geral. Esta foi a sua melhor marca pessoal, naquela que foi a sua 5ª presença numa Maratona. 
Carlos Rosário, no Triatlo de Portimão, alcançou o 4º lugar, no campeonato nacional de Trialto Standart 
de Grupos, com os seguintes registos: 1500m- Natação - 00:28.03. Ciclismo – 40Km – 01.06:26 
e Atletismo – 10Km – 00:39.Domingo Comunitário em Vale de Figueira. O executivo da Junta de Freguesia 
de Melides, conjuntamente com elementos da Assembleia de Freguesia e alguns amigos, estiveram 
presentes no domingo dia 24 de Outubro de 2021 em Vale de Figueira, onde procederam à limpeza da zona 
ajardinada, junto aos antigos balneários do Grupo Desportivo local. Esta é uma iniciativa, que pretendem 
desenvolver em outras zonas da Freguesia.

›

›

›

›
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BENEFICIAÇÃO 
DA ESTRADA 
DO VISO 

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA JORGE 
DE VASCONCELOS NUNES CONTINUA A AVANÇAR
A Requalificação da Avenida Jorge Nunes continua a avançar de acordo com o plano de 
trabalhos definido. Após a conclusão da 1.ª fase, durante o mês de agosto, entre a Praça 
da República e a rua Dr. Carlos Augusto Teixeira, os trabalhos avançaram para o troço 
seguinte – estando esta 2.ª fase já em trabalhos de acabamentos. Esta intervenção, de 
grande dimensão, incluiu a substituição de todas as redes, nomeadamente águas residu-
ais e pluviais, redes de energia elétrica de baixa tensão, iluminação pública, telecomuni-
cações, abastecimento de gás, até então inexistente, rede de água, vias de circulação 
confortáveis e acessíveis, pavimentos táteis para pessoas invisuais, passadeiras mais se- 
guras com sinalização inteligente, estacionamento organizado e adaptado a pessoas com 
mobilidade reduzida, iluminação pública, mobiliário urbano e arborização. 

REQUALIFICAÇÃO URBANA 
DA ZONA NORTE DA VILA  
Estão concluídos e, abertos ao público, o parque de estacionamento da Alameda 22 de 
Outubro – em frente à entrada principal do Parque de Feiras e Exposições – e a bolsa de 
estacionamento da Rua 1.º de Maio, no Bairro da Esperança. No total, foram criados 100 
lugares, mais 3 para portadores de deficiência. No Largo Serrano da Piedade, a inter-
venção incluiu o abate da vegetação arbórea em mau estado fitossanitário e substituição 
pela mesma espécie, a introdução de novos elementos; áreas pavimentadas em betão po-
roso enquadradas por canteiros de relva e arbustos; mobiliário urbano, iluminação, bebe-
douro e bicicletário dotando este espaço público de mais e melhores condições de utili-
zação de recreio e lazer. Paralelamente foi criada uma bolsa de estacionamento com 6 
lugares de veículos automóveis e velocípedes e procedeu-se à requalificação da bolsa de 
estacionamento existente junto ao edifício de habitação municipal. 

REFORÇO DA LIMPEZA URBANA 
O Município continua a investir na limpeza e manutenção do espaço urbano do concelho. 
No âmbito desta estratégia iniciou, em setembro, uma nova fase de lavagem e desinfeção 
de cerca de 1124 contentores de resíduos sólidos urbanos de 800 e 1100 litros em todas 
as freguesias. Os trabalhos, num investimento de cerca de 45 mil euros, vão decorrer de 
forma faseada até ao final de junho do próximo ano. Com o objetivo de melhorar os ser- 
viços de limpeza pública e higienização, o Município adquiriu, em junho, uma nova varre-
doura. O novo equipamento, com um custo total superior a 160 mil euros permite a limpe-
za das ruas, aspiração de folhas das sarjetas e a lavagem dos pavimentos com pistola de 
alta pressão. 

160
MIL €

Está concluída a empreitada de beneficiação da 
Estrada Municipal 544 - entre Mosqueirões e Azi-
nheira dos Barros e da Estrada Municipal 546 en-
tre Mosqueirões e o Tanganhal - até ao limite do 
Concelho. A intervenção na “Estrada do Viso”, co-
mo localmente é conhecida, com um custo de cer-
ca de 560 mil euros, incluiu a beneficiação do piso, 
execução de sinalização horizontal e limpeza e de-
sobstrução de todas as passagens hidráulicas, ga-
rantindo mais e melhores condições de segurança 
na circulação rodoviária nesta importante estrada 
do interior do Concelho.
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