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Câmara Municipal de Grândola pretende envolver no processo de construção da Estratégia
Integrada de Desenvolvimento Sustentável 2030 os principais atores no território das diferentes áreas.

O executivo já reuniu com representantes dos setores da Agricultura, Ambiente, Indústria, Educação, Social,
Turismo, Comércio e Serviços, Cultura e Desporto.



Estimados Grandolenses,
Já estamos a avançar com o processo de construção da Estratégia de Desenvolvi-
mento Sustentável 2030 – que vai definir, com a participação de ativa de todos, o 
caminho que vamos trilhar na próxima década.

O nosso Concelho continua a ser um dos mais procurados para viver, visitar e investir, 
e são muitos os desafios que se colocam. É pois fundamental que este processo 
tenha uma participação alargada, e que seja capaz de responder às necessidades e 
aspirações da população e dos principais agentes ativos do território.

Queremos que este intenso trabalho resulte numa visão partilhada dos desafios e 
oportunidades que se colocam ao nosso Concelho e num plano de ação que permita 
continuar a desenvolver o território e a melhorar a qualidade de vida da população, 
apostando nos domínios da coesão e inclusão, inovação e competitividade, sustenta-
bilidade e natureza, e conetividade e proximidade.

Só desta forma conseguiremos continuar a construir um Concelho forte, coeso e 
sustentável, capaz de responder aos desafios do presente e do futuro!
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TRABALHAR COM TODOS 
NA CONSTRUÇÃO DE UM CONCELHO 
PARA TODOS!

O nosso Concelho continua 
a ser um dos mais procurados 
para viver, visitar e investir, 
e são muitos os desafios 
que se colocam. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

ZECA AFONSO HOMENAGEADO 
NA SUA “GRÂNDOLA VILA MORENA”
No dia em que se assinalaram 35 anos desde 
a morte de Zeca Afonso, autor da canção 
símbolo da Liberdade “Grândola Vila Morena”, 
o Executivo Municipal liderado por António 
Figueira Mendes acompanhado pelo Executivo 
da Junta de Freguesia de Grândola e Santa 
Margarida da Serra, num gesto simbólico, mas 
sentido de homenagem, depositou pela manhã 
de 23 de fevereiro, cravos vermelhos junto ao 
Monumento a José Afonso. Com esta homenagem, 
que ocorre anualmente neste dia, Grândola 
reafirma os fortes laços aos ideais de Abril 
e da Liberdade e mantém viva a memória 
de José Afonso, amigo da terra, e autor canção 
que se transformou no hino deste concelho e 
que é hoje, igualmente, um hino de resistência 
e de esperança para milhões de cidadãs 
e de cidadãos em todo o mundo.

FEIRA DE AGOSTO VOLTA 
A GRÂNDOLA DE 25 A 29 DE AGOSTO
Após dois anos de interrupção, devido 
à pandemia da COVID-19, a maior feira festa 
do Litoral Alentejano está de regresso 
ao Parque de Feiras e Exposições de Grândola. 
A Feira de Agosto, uma das maiores do país que 
anualmente atrai milhares de visitantes, vai 
decorrer de 25 a 29 de agosto, e promete 5 dias 
de grande convívio e animação. A entrada no 
certame, promotor de excelência das principais 
potencialidades do Concelho, é gratuita.

MUNICÍPIO CONTINUA 
A POTENCIAR O BEM-ESTAR ANIMAL
O Gabinete Veterinário Municipal do Município 
de Grândola realizou, ao longo do ano de 2021, 
várias campanhas e ações que resultaram 
na esterilização de 229 canídeos e felídeos. 
De janeiro a dezembro foram recolhidos 143 
animais pelo Gabinete Veterinário, e adotados 
77 cães e 24 gatos. A campanha de vacinação 
antirrábica, para controlo e vigilância 
de zoonoses para cães, e identificação 
eletrónica, para todos os cães com mais 
de 3 meses, executada anualmente pelo 
Gabinete Veterinário Municipal em 24 locais 
do Concelho, vacinou 114 e identificou 31 
canídeos.
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GRÂNDOLA CONDENA ATAQUE 
À UCRÂNIA E APELA À PAZ
    A Câmara Municipal de Grândola aprovou 
no dia 3 de março, por unanimidade, uma mo-
ção que resultou de um amplo consenso en-
tre os eleitos da CDU e do PS que “condena 
firme e veementemente os atos de guerra 
perpetrados pela Federação Russa na Ucrâ-
nia e apela à retirada imediata das suas 
forças militares da Ucrânia, rejeitando toda 
e qualquer violação do direito internacional 

e defendendo que a via diplomática é a úni-
ca solução para a resolução do conflito”. O 
documento salientando que “Em nome dos 
valores e princípios de Liberdade, Demo-
cracia e Fraternidade que sempre defende-
mos e que Grândola simboliza, e por ser-
mos membro, no plano internacional, da 
Associação Mayors for Peace e, em Portu-
gal, do Movimento Municípios pela Paz, 
 

associamo-nos ao forte apelo no sentido de 
que todos os esforços sejam feitos para 
assegurar, rapidamente, a solução política 
que ponha termo ao conflito e restabeleça 
a PAZ". 
No mesmo sentido, a Assembleia Municipal 
de Grândola, reunida a 9 de março, aprovou 
uma Tomada de Posição pela paz na Ucrânia, 
na Europa e no Mundo.

Ao longo das últimas semanas a Comunidade Grandolense uniu-se em várias ações de apoio 
e solidariedade com o povo Ucraniano, através da recolha e envio de bens de 1ª necessidade. 
Exemplo disso foram as campanhas lançadas pela Box Grandolativa, Artfusion, SMFOG, 
Bombeiros Mistos de Grândola e Comunidade Ucraniana residente no Concelho – que 
contaram desde a primeira hora, com o forte apoio da Câmara Municipal de Grândola. 

AÇÕES 
DE SOLIDARIEDADE 
COM O POVO 
UCRANIANO



GRÂNDOLA RELEMBRA SOFRIMENTO E RESISTÊNCIA 
NO TARRAFAL COM MEGAPRODUÇÃO ARTÍSTICA
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Inaugurada em abril do ano passado, a Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola, um 
projeto dos arquitetos Matos Gameiro e Pedro Domingos, tem sido referência em diversas 
revistas da especialidade e nomeada para diversos prémios nacionais e internacionais de 
arquitetura. Neste momento é finalista nas categorias Equipamentos Coletivos e Reabili-
tação do Prémio Nacional do Imobiliário 2022 (PNI2022) organizado pela prestigiada revista 
Magazine Imobiliário. A cerimónia onde vão ser conhecidos os vencedores, vai decorrer em 
abril no Vila Galé Sintra Resort Hotel Conference & Revival Spa. 

BIBLIOTECA 
E ARQUIVO 
DO MUNICÍPIO 
DE GRÂNDOLA 
É CANDIDATA 
AO PRÉMIO 
NACIONAL 
DO IMOBILIÁRIO

    O espetáculo multidisciplinar sobre o Tarra-
fal que reuniu em palco mais de 50 artistas 
teve estreia em Grândola, no dia 12 de feverei-
ro – com lotação esgotada. O Município de 
Grândola e a Direção Regional de Cultura do 
Alentejo tornaram possível a produção deste 
espetáculo que foi classificado pelo Ministério 
da Cultura com a Declaração de Manifesto In-
teresse Cultural, num momento em que 
Portugal e Cabo Verde apresentam a candi-
datura do antigo campo de concentração do 
Tarrafal a Património Imaterial da Humani-
dade. Da autoria da jornalista Paula Torres 
de Carvalho, de descendência cabo-verdia-
na, e com direção artística de Pascoal Furtado, 

o espetáculo, que cruza várias linguagens 
artísticas, é inspirado na obra “O Diabo foi 
meu Padeiro” do autor e ex-Ministro da Cul-
tura de Cabo Verde, Mário Lúcio Sousa, que 
regressou a Grândola para uma participação 
especial em “O Campo de Chão Bom”. A 
representação centra-se na história da se-
gunda fase do Campo do Tarrafal, em Cabo 
Verde, quando foi reaberto em 1961 com o 
nome de “Campo de Trabalho de Chão Bom” 
e expressa o sofrimento e a resistência dos 
presos africanos que se opuseram ao regime 
do Estado Novo e que foram deportados para 
o Tarrafal. A narrativa regista memórias da 
época anterior, entre 1936 e 1962, quando  ali 

estiveram detidos antifascistas portugueses. 
Grândola foi um enorme palco para receber 
esta performance de grande beleza e intensi-
dade, não só por dar vida à história de um 
passado recente, refletindo preocupações 
sociais, culturais, e políticas, mas também 
pelas diversas artes que juntou numa noite, 
artistas cabo-verdianos, portugueses, gui-
neenses e angolanos. Para a Vereadora da 
Cultura, Carina Batista “foi uma honra e um 
gosto imenso poder ter este espetáculo em 
estreia na Grândola Vila Morena, e poder 
assistir a uma multiplicidade de artes, o que 
reflete e consolida o compromisso assumi-
do pelo executivo de investir na cultura”.

“O CAMPO DE CHÃO BOM”
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JUVENTUDE 
     De 18 a 20 de março, as paisagens singula-
res do Alentejo Litoral deram palco à prova de 
todas as emoções, a Baja TT ACP, a segunda 
do calendário do Campeonato de Portugal de 
Todo o Terreno. O Parque de Feiras e Exposições 
de Grândola foi a âncora desta prova, acolhen-
do o Centro Logístico e Parque de Assistência 
Técnica das 84 equipas em competição (Auto-
móveis, SSV e Motos). A prova atraiu ao Con-
celho centenas de adeptos do Todo o Terreno, 
que puderam visitar o Parque de Assistência e 
assistir à prova em 11 zonas específicas – 3 de-
las no concelho de Grândola. Passado o in-
terregno da realização de grandes eventos, 
causado pela pandemia, este evento desporti-
vo revestiu-se de grande importância para o 
Concelho, como salienta o Presidente da Câma-
ra - António Figueira Mendes: “Teve uma im-
portância enorme para o concelho de Grân-
dola, não apenas do ponto de vista desporti-
vo, mas sobretudo do ponto de vista econó-
mico. A realização da Baja TT ACP criou, du-
rante este fim-de-semana, grandes vanta-
gens para a economia local e para a promo-
ção do território”.

BAJA TT ACP: UM SUCESSO 
DESPORTIVO E PARA 
A ECONOMIA LOCAL
CONDIÇÕES DE EXCELÊNCIA EXISTENTES NO CONCELHO 
FORAM DESTACADAS POR TODOS OS INTERVENIENTES 

WI-FI JÁ 
DISPONÍVEL 
EM 11 ESPAÇOS 
PÚBLICOS

João Ferreira, João Monteiro e David Megre foram os vencedores nas respetivas categorias. O piloto Francisco Dias, natural de Grândola, 
estreou-se este ano na categoria T2 com uma Nissan Pic-Up 2.5, alcançando o 2 º lugar do pódio nessa categoria e na classificação geral 
ficou em 30 º lugar. Para conhecer as classificações em pormenor, pode fazê-lo em: www.bajattacp.pt
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ESPETÁCULO – PUTZGRILLA AGORA, IMEDIATAMENTE..E JÁ COM ANTÓNIO RAMINHOS

EM MARÇO, GRÂNDOLA É

JUVENTUDE!
   O Município em parceria com as Juntas de Freguesias, Associações e Instituições, promoveram, durante o mês de março, atividades relacio-
nadas com a prática da atividade física e desportiva, iniciativas de sensibilização do meio ambiente e sustentabilidade, bem como,  atividades com 
temas relacionados com a cidadania e o desenvolvimento pessoal. A rubrica “ Conversando com … ”, iniciativa criada durante o mês da Juventu-
de de 2021, marcou presença na edição do MJ 2022 com a partilha de historias de jovens grandolenses. 

Assim se traduziu o mês dedicado aos jovens, onde as artes, a performance 
motivacional e a música estiveram em destaque.

STAND UP PADDLE – MELIDES OFICINA PRIMEIROS SOCORROS

PALESTRA DAR AO PEDAL – JORGE SEQUEIRA PLANTAÇÃO DA ÁRVORE DA JUVENTUDE EXPOSIÇÃO DE ARTE - OBRAS DE JOVENS GRANDOLENSES

LIMPEZA DE PRAIA – CARVALHAL CAMINHADA DA JUVENTUDE
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    No dia 8 de março, Dia Internacional da Mu-
lher, o Executivo Municipal procedeu à oferta, 
a todas as mulheres, de cravos e postais 
comemorativos. O postal, uma edição do Mu-
nicípio, com texto e ilustração originais e iné-
ditos, produzidos por Afonso Cruz e Cristina 
Sampaio, respetivamente. O programa das 
comemorações começou a 4 de março, com 
a inauguração no Jardim 1º de Maio, da expo-
sição “Sempre Mulher”, organizada pela Jun-
ta de Freguesia de Grândola e Santa Margari-
da da Serra e o Município de Grândola. Cons-
tituída por 26 painéis, a exposição pretende 
perpetuar, por meio de palavras e imagens, a 
vida de algumas mulheres da nossa terra. 
Uma ação que se pretende contra o silêncio a 
que muitas foram destinadas, e um alertar 
de consciências, para que cada um cumpra o 
dever de lhes dar voz no presente e sentido 
para o futuro. O Teatro é uma constante no 
Dia Internacional da Mulher. Este ano, a peça 
escolhida foi “A Lua é a Lua em Buenos Aires
e em Lisboa” uma coprodução internacional

entre Portugal e Argentina, com interpreta-
ções dos conceituados Belén Pasqualini e An-
tónio Revez, que foi apresentada dia 5 de mar-
ço no Cine Granadeiro Auditório Municipal. A 
exibição da peça documental “I am Greta” 
sobre Greta Thunberg, encerrou o programa.

O Município de Grândola marcou 
presença na BTL - Bolsa de 
Turismo de Lisboa, que decorreu 
de 16 a 20 de março. A 30ª 
edição do maior evento de 
turismo de Portugal regressou 
à Feira Internacional de Lisboa, 
após dois anos de ausência 
devido à pandemia COVID-19, 
com a participação de 1,4 mil 
expositores. Durante a Feira, que 
recebeu mais de 25 mil 
visitantes, o Município deu 
a conhecer o que de melhor 
o Concelho tem para oferecer, 
apresentando-se em stand 
duplo, em participação conjunta 
com a Entidade Regional 
do Turismo do Alentejo 
e Ribatejo, num espaço com 
uma localização privilegiada no 
pavilhão de Entrada da Feira. 
O Concelho de Grândola esteve 
ainda representado por dois dos 
produtores de vinho – a Herdade 
Canal Caveira e o Enoturismo 
A Serenada – que realizaram 
provas de vinhos, no stand 
da Associação de Município 
Produtores de Vinho.

GRÂNDOLA 
ESTEVE PRESENTE 
NA MAIOR FEIRA 
DE TURISMO DO PAÍS

O Município de Grândola foi escolhido para aco-
lher o Comando Sub-Regional da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil 

(ANEPC) do Litoral Alentejano. A localização 
do Comando Sub-Regional do Alentejo Litoral 
teve em consideração a centralidade e as 
acessibilidades e a disponibilidade e colabora-
ção do executivo municipal neste processo. A 
nova estrutura da proteção civil decorre da 
nova lei orgânica da ANEPC que prevê um no-
vo modelo territorial, nomeadamente a subs-
tituição dos atuais comandos de operações de 
socorro (CDOS) por comandos sub-regionais 
edificados no território de cada umas das 23 
Comunidades Intermunicipais. A sede do co-
mando sub-regional do Alentejo Litoral vai ser 
implementada em Grândola prevendo-se que 
entre em funcionamento durante este ano.

COMANDO 
SUB-REGIONAL 
DE PROTEÇÃO CIVIL 
VAI SER 
IMPLEMENTADO 
EM GRÂNDOLA

COMEMORAÇÕES 
DO DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER



CÂMARA PROMOVE

PARA O CONCELHO DE GRÂNDOLA

PLANO ESTRATÉGICO 
DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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REUNIÃO COM ENTIDADES LIGADAS À EDUCAÇÃO REUNIÃO COM ENTIDADES LIGADAS AO SOCIAL REUNIÃO COM ENTIDADES LIGADAS AO AMBIENTE

    O Município iniciou, em fevereiro, a realiza-
ção de reuniões temáticas de auscultação no 
âmbito da construção da Estratégia Integrada 
de Desenvolvimento Sustentável (EIDS) – Grân-
dola 2030, um instrumento indispensável ao  

qual o Executivo de António Figueira Mendes 
irá dar a máxima prioridade. “Grândola conti-
nua a ser um dos concelhos mais procura-
dos para investir, viver e visitar. O ano de 
2022 será essencial para refletir, analisar e

definir o caminho a trilhar na próxima dé-
cada. É fundamental avaliarmos as amea-
ças e as oportunidades que se colocam ao 
desenvolvimento sustentável do território, 
bem como, definirmos uma visão e um plano
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de ação para o horizonte 2030”. O processo 
de construção da EIDS de Grândola, aberto e 
participativo, sustenta-se no diagnóstico em 
torno de 4 grandes áreas temáticas coeren-
tes com os grandes desígnios do desenvolvi-
mento territorial e convergentes com o senti-
do estratégico patente nas diferentes agen-
das de planeamento e instrumentos de finan-
ciamento à escala regional, nacional e comu-
nitária. Com o objetivo de obter uma visão 
partilhada dos desafios e oportunidades que 
se colocam ao concelho, o Município pretende 
envolver no processo de construção da EIDS 
os principais atores no território das diferen-
tes áreas. Deste modo, estão a decorrer di-
versas reuniões divididas por 4 temáticas: 
coesão e inclusão; inovação e competitivida-
de, sustentabilidade e natureza; e conetivida-
de e proximidade. Realizaram-se, até ao mo-
mento, oito reuniões com a participação das 
principais entidades ligadas aos setores Agrí-
cola, Ambiente, Indústria, Educação, Social, 
Turismo, Comércio e Cultura.

REUNIÃO COM ENTIDADES LIGADAS À INDÚSTRIA REUNIÃO COM ENTIDADES LIGADAS À AGRICULTURA REUNIÃO COM ENTIDADES LIGADAS AO COMÉRCIO



OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

As Câmaras Municipais de Grândola e Santiago do Cacém aceitaram o desafio da SAPEC em elaborar 
um Plano de Pormenor Intermunicipal que repense o ordenamento integrado das aldeias do Lousal 
e Faleiros. Este Plano, sob o nome “Comunidade de Adultos Ativos Essência Lousal - Faleiros”, tem uma 
previsão de 18 meses para ser elaborado, e vai estruturar o desenvolvimento do Lousal, em torno de um 
projeto de acolhimento de uma comunidade de adultos ativos (pessoas acima dos 55 anos). O Plano 
é desenvolvido numa área global de 222 hectares, e poderá constituir um grande motor 
de desenvolvimento do interior do concelho, com forte impacto na Aldeia Mineira do Lousal e em 
Azinheira dos Barros. A população do Lousal será, por isso, convidada a participar ativamente 
na construção do projeto, através de sessões públicas de apresentação e discussão das propostas 
de ordenamento urbano, cujo impacto será decisivo sobre a vida desta comunidade. Por fim, e não menos 
importante, a elaboração do Plano Intermunicipal já permitiu a suspensão de qualquer pretensão para 
construir uma suinicultura, uma vez que criou uma área de reserva que se estende desde o Lousal até 
Azinheira dos Barros. 

CARVALHAL

2022 tem nos trazido a possibilidade de realizar atividades que infelizmente não foram possíveis realizar 
nos últimos 2 anos. Inserido no programa do mês da juventude, a Freguesia do Carvalhal com o apoio 
do Município de Grândola, a 5 de março voltou a realizar o encontro meeting surf e bodyboard. Várias 
crianças e jovens realizaram a aula com a Ana e o Daniel da escola de surf ”surf in Comporta”. De seguida 
os participantes na aula de surf e vários adultos e crianças que se voluntariaram realizaram a limpeza 
da praia do Carvalhal, recolhendo vários objetos que estavam a poluir o nosso areal. Na hora de almoço, 
e já com a chuva a cair, foi realizado um churrasco no bar do parque desportivo, para todos os intervenientes. 
Obrigada a todos que permitiram a realização desta agradável ação.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA

A Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra esteve representada no XVIII Congresso 
da ANAFRE, que decorreu em Braga nos dias 11, 12 e 13 de março, pela Presidente da Junta 
de Freguesia, Fátima Luzia e pela Presidente da Assembleia de Freguesia, Ana Teresa Inácio, como 
delegadas. Marcaram ainda presença como observadores o tesoureiro, Nelso Ventura, bem como 
o vogal, Renato Luís. Neste congresso que decorreu em Braga, a Presidente da Junta apresentou 
a moção “Em defesa dos Serviços Públicos”, contra encerramentos dos serviços públicos e exigindo 
reposições e melhorias para uma melhor resposta às populações e pela defesa de um Serviço Nacional 
de Saúde reforçado, reivindicando ainda a contratação de recursos humanos necessários e revisão das 
tabelas salariais e carreiras na administração pública. A moção foi aprovada por maioria com apenas 
2 abstenções. Num congresso, onde a participação foi a maior de sempre, mais de 1000 congressistas, 
Fátima Luzia foi eleita para o Conselho Geral da ANAFRE, conseguindo desta forma uma representação 
do concelho de Grândola na Associação Nacional de Freguesias.

LOUSAL COM PLANO DE PORMENOR INTERMUNICIPAL

MÊS DA JUVENTUDE – CARVALHAL 2022

XVIII CONGRESSO DA ANAFRE – JUNTA DE FREGUESIA DE GRÂNDOLA 
E SANTA MARGARIDA DA SERRA ELEITA PARA O CONSELHO GERAL 
DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS

MELIDES
A Junta de Freguesia de Melides esteve representada no XVIII Congresso da Associação de Freguesias 
(Anafre), em Braga nos dias 11, 12 e 13 de Março de 2022, com a presença do Presidente Bruno Mendes 
Mateus, a Secretária, Maria do Céu Oliveira e o Presidente da Assembleia, António Paulino Gonçalves. Um 
fim-de-semana onde foram discutidas temáticas, que visam influenciar as freguesias num futuro próximo. 
O Congresso decorreu sob o tema “Freguesias 2030 Valorizar Portugal”. A Junta de Freguesia de Melides 
continua a desenvolver várias reparações em diversos locais da freguesia. Assim; no Moinho do Vau 
procedeu à limpeza e pintura do Santuário, na Sancha, a intervenção foi feita no Chafariz, e no Parque 
de Estacionamento da Praia de Melides, fizeram se trabalhos de limpeza e conservação. Dia 8 de Maio, 
Dia Internacional da Mulher a Junta de freguesia, para assinalar a data, ofereceu num gesto simbólico 
um postal às Mulheres que trabalham em prol da comunidade local. A Associação 1000Milides, realiza 
Mercadinho D`Aldeia ao 2º sábado de cada mês em Melides, com mostra de Artesanato e produtos locais. 
Com inscrições através do mail: 1000lides@gmail.com

›

›

›

›

#.10 INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

FREGUESIAS



#.11INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

ATIVIDADE MUNICIPAL

APOIOS ATRIBUÍDOS A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES EM 2021

ENTIDADE APOIO
MONETÁRIO

APOIO
LOGÍSTICO

APOIO PARA
DESLOCAÇÕES

AISGRA  20.781,40 €  
ANAFS   X X
Associação "Os Amigos de Azinheira de Barros" 1.785 €  
Associação A Ponte  1.200 € X X
Associação Cultural " 1000Lides" 2.295 € X 
Associação Cultural "Lufada d'Ideias" 1.750 €  
Associação Cultural Vozes de Grândola 940 €  
Associação Cultural e Desportiva da Aldeia do Futuro  3.840 €  
Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Grândola 1.500 € X X
Associação de Jovens das Minas do Lousal 1.750 €  
Associação de Moradores e Amigos da Aldeia do Pico 1.960 €  
Associação de Moradores e Amigos da Silha do Pascoal 2.093,62 €  
Associação de Nadadores Salvadores de Grândola - Seagull Rescue 15.000 €
  1.700 € X X
Associação de Pescadores Desportivos de Grândola 4.290 €  
Associação Despert’Alfazema – de Desenvolvimento Social e Bem Estar 2.440 € X 
Associação Equestre Dº Jorge De Lencastre 1.050 €  
Associação Grupo de Música Popular – Falta Um  2.500 €  
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Grândola 183.143.99 € X 
Associação José Afonso  4.000 €  
Associação Remédios do Riso 2.953.82 € X 
Associação Sócio Cultural da Aldeia Nova de Sº Lourenço Canal Caveira 2.940 €  
AURPIG   X 
CAB - Clube Amigos do Basquetebol de Grândola  8.260 € X 
Casa do Povo de Azinheira dos Barros 9.944,92 € X X
Casa do Povo de Melides 11.585 €  X
Centro Social Do Carvalhal 7.964,92 €  X
Cercigrandola        26.627,60 € X X
Clube Amiciclo de Grândola 10.015 € X X
Clube de BTT de Grândola  1.300 € X 
Clube Recreativo "O Grandolense" 588€
  29.955 € X X
Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Sº Pedro de Melides 2.250 €  
Creche e Jardim de Infância de Grândola  31.358,20€ X X
Escola Murakami de Grândola 500 € X 
Fábrica da Igreja Paroquial de Grândola 5.200 € X X
Forças Curiosas – Associação Desportiva 100 € X X
Grandola Sports Club  2.700 € X 
Grupo Coral Vila Morena  1.500 €   X
Grupo de Dança Típica da Queimada 2.000 €  
Grupo de Pedestrianismo - Caminheiros de Grândola 2.100 €  X
Grupo Desportivo de Vale Figueira 3.420 € X X
Grupo Motard Os Amigos 2.100 €  
Hoquei Clube Patinagem de Grândola 25.740 € X X
Juventude Desportiva Melidense 11.045 €  
Missão Coragem – Núcleo de Grândola 1.700 €  
Moto Clube de Grândola 1.400€ X X
Nucleo Grândola Pais em Rede 5.984,90 € X X
Rancho Folclórico 5 de Estrelas de Abril 2.139,50 € X 
Santa Casa da Misericórdia de Grândola  49.660 €  
SMFOG - Sociedade Musical Fraternidade Operaria Grandolense 35.855 € X X
Sociedade Columbófila de Grândola 1.250 €  
URAP  700.00 €  
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MEMÓRIA E PATRIMÓNIO

19 MONUMENTOS ESTÃO NO CONCELHO DE GRÂNDOLA

CLASSIFICAÇÃO DO MEGALITISMO 
ALENTEJANO COMO CONJUNTO 
DE INTERESSE NACIONAL

    A Direção Regional de Cultura do Alentejo 
deu início ao processo de abertura do proce-
dimento de classificação do Megalitismo Alen-
tejano como Conjunto de Interesse Nacional, 
que foi aprovado pela Direção Geral do Patri-
mónio Cultural e publicado no Diário da Repú-
blica de dia 25 de fevereiro. Do total de 2049 
monumentos incluídos neste conjunto, 19 
encontram-se situados no concelho de Grân-
dola, mais precisamente nas freguesias de 
Grândola e Santa Margarida da Serra, de Azi-
nheira dos Barros e São Mamede do Sadão e 
de Melides. Este é um conjunto que não tem 
somente um valor incalculável em Portugal, 
mas a nível mundial, já que se trata de uma 
das maiores concentrações de património me-
galítico da Europa, justificando o despacho da 
Dr.ª Ana Paula Amendoeira, que refere «o ca-
ráter excecional do valor do Património em 
causa», mencionando que «a chamada paisa-
gem megalítica corre riscos de desapareci-
mento, tornando-se mais do que nunca ne-
cessário uma intervenção pública da tutela, 
entre outras formas, através do reconheci-
mento e proteção do valor destes monu-
mentos e seus territórios de implantação». MONUMENTO MEGALÍTICO DA PATA DO CAVALO – FREGUESIA DE AZINHEIRA DOS BARROS

OBRAS DE ARTE SACRA DA IGREJA DE SANTA MARGARIDA DA SERRA 
INTEGRAM PROJETO DE INVESTIGAÇÃO ARILA
No seguimento da aprovação da candida-
tura ao projeto ARILA – Artistic Resources 
and Influences of Local Artists, submetida 
pela Arterestauro, Conservação de Bens 
Culturais, Lda, teve início no mês de feve-
reiro a análise dos materiais constituintes 
e técnicas artísticas de um conjunto de 
obras de arte da Igreja de Santa Margarida 
da Serra, nomeadamente três pinturas so-
bre tela e oito pinturas sobre madeira. Os 
materiais recolhidos serão analisados e al-
vo de estudo, seguindo-se a interpretação 
dos dados científicos coligidos e a investi-
gação histórico-artística do contexto reli-
gioso e geográfico. Pretende-se que este 
processo culmine numa publicação que in-
cluirá o resultado deste estudo, com con-

tributos de historiadores de arte, cientistas 
e conservadores restauradores. Este projeto 
conta com o apoio e envolvimento do Municí-
pio de Grândola, Junta de Freguesia de Grân-

dola e Santa Margarida da Serra, Paróquia de 
Grândola e Direção Regional de Cultura do 
Alentejo e com o contributo do laboratório 
José de Figueiredo e laboratório Hércules.
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Exposição «Deambulações» | Gravura 
de Margarida Lourenço e pintura 
de Acácio Malhador 

Grândola, Vila Jazz | Bill Shakespeare’s, 
Romeu and Joaoliet

Workshop | Vamos criar GeoCaches! Carnaval Sénior | 125 seniores 
participaram na iniciativa

2 º Sobr’Arte | Concurso de Obras 
Escultóricas com a temática 
«Entre a serra e mar»

Apresentação do livro “José Afonso 
– Todas as Canções”

RETROSPETIVA

Espetáculo de teatro 
«Levantei-me do Chão – Lado B»

39 ª Volta ao Alentejo em bicicleta  
Grândola recebeu meta volante

Concerto | Paulo Ribeiro subiu ao palco 
do cine Granadeiro a 17 de fevereiro 

Atelier de Taleigos e Trapologias Sessões de contos | Rodolfo Castro, 
O Pior contador de Histórias do Mundo

É uma vez… | Sessão de Contos «Salto, 
Saltinho, Saltão, Cantor de Vocação»

Workshop | Açordas e migas Grândola, Vila Jazz | Just in Trio Quarteto emRaiz'Artes | Uma aventura com a Ludoteca 



MUNICÍPIO IMPLEMENTA 
SISTEMA DE REGA 
INTELIGENTE 
EM ESPAÇOS PÚBLICOS

POLIDESPORTIVOS DO LARGO ZECA AFONSO 
E DO LARGO PINTO E GRANJO ABREM AO PÚBLICO 
COM MAIS E MELHORES CONDIÇÕES
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OBRAS MUNICIPAIS

O Município concluiu 
recentemente os trabalhos 
de construção das infraestruturas 
elétricas e de telecomunicações 
nos Bairros dos Quarteis e São 
Jorge no âmbito da regeneração 
urbana do Lousal. A intervenção, 
no valor de cerca de 73 mil 
euros, incluiu a retirada da rede 
aérea e a ligação da rede 
subterrânea de maior eficiência. 
Esta obra encontrava-se 
por concluir há mais de uma 
década.

SUBSTITUIÇÃO 
DAS REDES ELÉTRICAS 
E DE TELECOMUNICAÇÃO 
NOS BAIRROS 
DE SÃO JORGE 
E QUARTEIS – LOUSAL

A Câmara Municipal está a proceder à imple-
mentação de sistemas de rega inteligente nos 
vários espaços verdes do Concelho, nomeada-
mente, nos Jardins 1º de Maio, Dr. Júlio do Ro-
sário Costa e Dr. Jacinto Nunes, no Largo Ca-
tarina Eufémia, nas Alamedas José Amaro e 
22 de outubro, na Rua Francisco José Caturri-
nho, na Avenida Jorge Nunes, no Largo Serra-
no da Piedade, na Praceta Mártires de Díli e no 
Parque Infantil dos Cadoços. Esta intervenção, 
no valor de cerca de 100 mil euros, inclui a subs-
tituição dos equipamentos existentes, obsole-
tos e desadequados às caraterísticas destes 
espaços, por um sistema de rega mais eficiente, 
com o garante de menores consumos, promo-
vendo uma correta gestão de um recurso pre-
cioso e cada vez mais escasso, como é a água.

A Câmara Municipal concluiu recentemente 
os trabalhos de construção do novo e mais 
seguro Polidesportivo do Largo Zeca Afonso – 
que veio substituir o antigo equipamento ali 
existente. A intervenção permitiu valorizar es-
te 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 incluiu a construção de ve-
dação de altura superior, pavimentação, pin-
tura e marcação do campo e novos equipa-
mentos para a prática desportiva.
Concluída está também a obra de reabili-
tação estrutural do Polidesportivo Pinto e 
Granjo.

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 
JORGE NUNES AVANÇAM PARA A 3 ª E 4 ª FASES
O troço entre a rua Dr. Carlos Augusto Teixeira e o Tribunal já está 
aberto à circulação automóvel e pedonal. A 2 ª fase da intervenção 
realizada na Avenida ficou concluída no final de janeiro e incluiu, à se-
melhança do que foi feito na primeira, a substituição de todas as redes, 
nomeadamente águas residuais e pluviais, redes de energia elétrica 
de baixa tensão, iluminação pública, telecomunicações, abasteci-
mento de gás, até então inexistente, rede de água, vias de circulação
 

confortáveis e acessíveis, pavimentos táteis para pessoas invisuais, 
passadeiras mais seguras, estacionamento organizado e adaptado a 
pessoas com mobilidade reduzida, iluminação pública, mobiliário ur-
bano e arborização. A 3 ª e 4 ª fases dos trabalhos de requalificação 
da Avenida Jorge Nunes decorrem desde o início de fevereiro e vão 
abranger o troço entre o Tribunal e a Rua Fernando Pessoa e o Largo 
Manuel Sobral, nas traseiras do tribunal.

100
MIL €

 74
MIL €

 73
MIL €



ESTÁ CONCLUÍDA A EMPREITADA 
DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA ALDEIA 
DO PICO/BREJO MOURO/PALHOTAS

A reabertura da estrada da Aldeia do Pico – Palhotas foi assinalada no dia 11 de março durante uma visita do Executivo Municipal acompa-
nhado pelo Presidente da Assembleia Municipal e representantes da Associação de Moradores e Amigos da Aldeia do Pico. A beneficiação 
desta via, com um custo total de cerca de 1 milhão de euros, incluiu o alargamento da plataforma da estrada, a reabilitação e o reforço 
da capacidade do pavimento – assegurando melhores níveis de aderência e regularidade – a melhoria, reposição e adaptação do sistema 
de drenagem existente e a melhoria e recolocação dos equipamentos de sinalização e segurança, incluindo a sinalização vertical e 
horizontal.

REABILITAÇÃO 
DA PONTE SOBRE 
A LINHA DO COMBOIO 
SITUADA NO ISAÍAS
A estrutura apresentava um significativo nível 
de degradação, principalmente ao nível dos 
encontros da ponte, verificando-se um acen-
tuado abatimento dos taludes. Os trabalhos, 
no valor de 50 mil euros, incluíram a desma-
tação de bermas e taludes, colocação de be-
tão sob as vigas dos encontros, preenchimen-
to de cavidades em taludes, aplicação de la-
jetas em taludes, reconstrução dos passeios e 
reabilitação dos órgãos de drenagem. 
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REABILITAÇÃO 
DO SALÃO POLIVALENTE 
DO CARVALHAL
A Câmara Municipal procedeu à reabilitação 
do polivalente do Carvalhal. A intervenção, no 
valor de 44 mil euros, incluiu trabalhos de 
construção civil, nomeadamente, novos equipa-
mentos de cozinha, pintura exterior e repara-
ção na cobertura, dotando este equipamento de 
melhores condições para os seus utilizadores. 

ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO 
A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
DOS ARRUAMENTOS 
DA ALDEIA DO FUTURO 
A empreitada, no valor de cerca de 164 mil 
euros, dá continuidade ao plano de requalifi-
cação da rede viária do Concelho, que o Muni-
cípio tem vindo a desenvolver nos últimos anos. 
A obra inclui pequenas intervenções no siste-
ma de abastecimento de água, trabalhos de 
remoção do pavimento degradado, fresagem 
e aplicação de betão betuminoso em toda a 
largura da faixa de rodagem e respetiva sinali-
zação horizontal. Nesta empreitada também se-
rão executados pequenos troços de passeios, 
onde, atualmente são inexistentes.

50
MIL €

164
MIL €

44
MIL €

1
MILHÃO

€



CENTRO DE VACINAÇÃO 
DE GRÂNDOLA ADMINISTROU 
CERCA DE 35 MIL VACINAS 
NUM ANO

    A funcionar desde 10 de fevereiro de 2021 
o Centro de Vacinação de Grândola encerrou 
no passado dia 24 de fevereiro. Durante um 
ano foram administradas, nas 4 fases do 
processo de vacinação Covid, 31 849 vacinas 
(31 100 nas 3 primeiras fases e 749 na 4.ª 
fase dirigida às crianças dos 5 aos 11 anos), e 
2 989 vacinas da gripe. No Centro de Rastreio 
foram efetuados 5534 testes à Covid 19. O 
Presidente da Câmara, António Figueira Men-
des, faz um balanço positivo do processo e 
destaca a colaboração das várias entidades 
envolvidas, nomeadamente, ULSLA/Centro de 
Saúde de Grândola, Câmara Municipal de Grân-
dola, Bombeiros Mistos de Grândola, Serviço 
Municipal de Proteção Civil, GNR, IPSS, Asso-
ciações e Juntas de Freguesia que garanti-
ram todas as condições aos utentes “o exce-
lente desempenho deste Centro só foi possí-
vel graças à articulação das várias entida-
des envolvidas a quem dirijo uma palavra 
de reconhecimento e de agradecimento. O 
empenho e o profissionalismo demonstra-
do e as condições logísticas que implemen-
támos foram reconhecidas por diversas ve-
zes pelas várias entidades, nomeadamente, 
pelo coordenador do Núcleo Coordenador 
de Apoio ao Ministério da Saúde, Coronel Pe-
nha Gonçalves, e pela Presidente da Admi-
nistração Regional de Saúde do Alentejo 
que no início deste ano visitaram o nosso 
Centro”. 




