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n A Unidade Móvel de Saúde e Apoio Social 
de Grândola (UMSASG) celebrou no dia 8 
de abril o seu 9º aniversário, com ações de 
sensibilização e rastreios de avaliação do risco 
de Diabetes tipo 2 à população que circulava 
pelo Largo Catarina Eufémia. Com a missão 
de consciencializar os mais novos, a Ambilital 
dinamizou um jogo pedagógico sobre o Planeta 
e a reciclagem, na Ludoteca de Grândola. O Dia 
Mundial da Saúde – assinalado anualmente a 7 
de abril - este ano com o tema “Nosso Planeta, 
nossa Saúde”, é uma efeméride global e surge 
como oportunidade para alertar e sensibilizar 
a população para a prevenção e saúde pública.

Estimados Grandolenses,

O desenvolvimento sustentável do nosso concelho, assente num modelo que 
respeite o ambiente, preserve a paisagem e tendo como objetivo o aumento 
da qualidade de vida da população, será sempre a prioridade da autarquia.

No momento em que o verão está a chegar e com ele a procura das nossas praias – 
todas premiadas com bandeira azul e qualidade de ouro – é obrigação do Município 
de Grândola garantir a segurança e o bem-estar da população e de quem nos visita, 
num ambiente de harmonia com a natureza. 

Mas, para que tal aconteça, também é necessário que o governo central, nomeadamente 
as autoridades competentes, como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), cooperem  
na implementação de soluções necessárias e defendidas pela autarquia: mais  
zonas de praia com acessibilidades seguras, mais estacionamento, alargamento dos 
equipamentos de apoio e proteção ambiental. 

A Câmara Municipal de Grândola tudo fará, no âmbito das suas competências, para 
proporcionar a todos um verão de qualidade.  

Esperamos que num futuro próximo, nos permitam fazer ainda mais e melhor!

n  No passado dia 8 de abril, 98 seniores 
do concelho participaram no passeio “Subida 
do Guadiana”, no âmbito do projeto vencedor 
da 1ª edição do Orçamento Participativo 
Sénior – que teve início em 2021. O Orçamento 
Participativo Sénior é uma iniciativa do CLDS 
4G – Grândola 4 Gerações, que possibilita a 
participação democrática de cidadãs e cidadãos 
com 65 ou mais anos. A população sénior pode 
apresentar e votar projetos de investimento 
público até ao valor de 6 000,00 €. 

n No âmbito do projeto “Tampas e Caricas” 
o Município de Grândola entregou, em abril 
passado, a duas instituições de solidariedade social, 
ajudas técnicas no valor total de 2 462,00 €. 
Desta feita, a Santa Casa da Misericórdia de 
Grândola recebeu 9 cadeiras de rodas e 10 caixas 
de máscaras cirúrgicas, no valor de 1 434,00 € e o
 Centro Social do Carvalhal recebeu 2 cadeirões 
de repouso, 2 andarilhos articulados e 20 caixas 
de máscaras cirúrgicas, no valor de 1 028,00 €. 
O projeto é dinamizado pela Universidade Sénior 
de Grândola e pelo Programa Viver Solidário e tem 
tido uma enorme adesão por parte da população 
na recolha e entrega das tampas e caricas.

PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Grândola. DIRETOR: António de Jesus Figueira Mendes. COORDENAÇÃO GERAL: Divisão de Promoção e Desenvolvimento Económico. 
DESIGN GRÁFICO: Carlos Jorge. FOTOGRAFIAS: Secção de Produção Gráfica e Audiovisual. IMPRESSÃO: Traços Hábeis Unipessoal. Lda. TIRAGEM: 6500 exemplares. 
Distribuição Gratuita. DEPÓSITO LEGAL: 371367/14

ficha técnica //// 

BREVES

Alimentação, exercício físico 
e sensibilização ambiental, na semana 
que assinalou o Dia Mundial da Saúde

PRAIAS SEGURAS E ACESSÍVEIS 

Orçamento Participativo Sénior: 
“Subida do Guadiana” encanta 
dezenas de seniores do concelho

Município continua a apoiar 
instituições do concelho através 
do projeto “Tampas e Caricas”

A Câmara Municipal de Grândola 
tudo fará, no âmbito das suas 
competências, para proporcionar 
a todos um verão de qualidade.  

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

 E. gab.presidente@cm-grandola.pt | T. 269 450 027 .  Atendimento aos Munícipes: 2ª feira › 9:30h – 12:30h 
(Mediante marcação) .  Reuniões de Câmara: Quinzenalmente › 10:00h › Sala de Sessões da Câmara Municipal
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O Presidente da Câmara, An- 
tónio Figueira Mendes, e a  
Vereadora com o pelouro  
do relacionamento interna- 

cional e cooperação, Carina Batis- 
ta, realizaram uma visita oficial no  
final de abril, a Cabo Verde, para 
participar nas comemorações do 
1 º de Maio - data da libertação de 
prisioneiros do campo de concen- 
tração do Tarrafal – que se reali-
zaram pela primeira vez este ano 
e que incluíram um conjunto alar- 
gado de atividades com o objetivo 
de homenagear os ex-prisioneiros.
Durante a deslocação ao arqui-
pélago, no âmbito da geminação 
existente entre os municípios, os  
presidentes António Figueira Men- 
des e José dos Reis, mostraram-
-se disponíveis para conjugar es-
forços no sentido de encontrar no- 

vas formas de cooperação. Já na 
Cidade da Praia à saída de uma au- 

diência com José Maria Neves, Pre- 
sidente da República de Cabo Ver-

de, António Figueira Mendes afir- 
mou que os dois municípios vão 
trabalhar no sentido de aumentar  
as suas relações e tirar partido para  
os respetivos munícipes. “O Tarra- 
fal está com uma grande dinâmi-
ca em termos de desenvolvimen-
to, mas também com algumas di- 
ficuldades de meios para pôr em 
prática esse desenvolvimento, e 
é nesse sentido que nós estamos 
aqui para, dentro das nossas possi-
bilidades, poder ajudar os nossos 
irmãos do Tarrafal.”

MUNICÍPIOS DE GRÂNDOLA E TARRAFAL 
REFORÇAM LAÇOS DE COOPERAÇÃO
António Figueira Mendes 
afirmou que os dois 
municípios vão trabalhar 
no sentido de aumentar 
as suas relações 

GRÂNDOLA VILA MORENA 
NA ROTA DA CORRIDA DA PAZ

i

A Peace Run percorreu o Alentejo de 9 a 13 de maio e Grândola fez parte da 
rota. No dia 10 de maio a Peace Run – Tocha da Paz foi recebida pelos alunos 
da EB1 das Ameiras e da EB1 da Aldeia do Futuro, e terminou a sua passagem 
junto aos Paços do Concelho onde os atletas e a Tocha da Paz foram recebidos 
pelo Executivo Municipal e pela Presidente da Junta de Freguesia de Grândola 
e Santa Margarida da Serra.
A Peace Run é uma corrida global de estafeta, onde os atletas promovem paz,  
amizade e harmonia através da mensagem do seu fundador Sri Chinmoy e pela 
passagem de uma tocha flamejante de mão em mão. Os estafetas foram acom- 
panhados pelos atletas do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Grândola 
e do Clube Amiciclo durante todo o percurso.
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missões de resgate e salvamen-
to, utilizando tecnologias de pon- 
ta desenvolvidas no âmbito do pro- 
jeto FASTER. O exercício de Ma-
drid, que decorreu nos dias 4 e 5 
de abril, foi o último teste às fer-
ramentas tecnológicas desenvol-
vidas no quadro do projeto finan- 
ciado pela Comissão Europeia, que 
se iniciou em 2019 e que chega  
agora ao fim. O Município de Grân- 
dola é um dos parceiros deste pro- 
jeto, que envolve 23 entidades de  

10 países europeus e do Japão. 
Em Madrid, estiveram ainda pre-
sentes o vereador da Câmara Mu- 
nicipal responsável pela área de  
Proteção Civil, Ricardo Costa, acom- 
panhado de técnicos do município. 
A atuação da equipa dos bombei- 
ros de Grândola foi destacada pe- 
los meios de comunicação social 
em Espanha, designadamente nos  
principais canais televisivos, no 
quadro das reportagens que foram 
realizadas sobre o simulacro.

Um destacamento de cinco 
operacionais dos Bombei- 
ros Mistos de Grândola par- 
ticipou num exercício in-

ternacional de simulação de um 
terramoto, em Madrid, ao lado de  
corporações de bombeiros e de 
proteção civil da Grécia, França  
e Espanha. O destacamento por- 
tuguês foi responsável por várias  

GRÂNDOLA DESTACA-SE EM EXERCÍCIO 
INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL
Em Madrid, estiveram 
presentes o vereador 
da Câmara Municipal 
responsável pela área 
de Proteção Civil, 
Ricardo Costa, 
acompanhado de 
técnicos do município. 

CÂMARA VALORIZA CONTRIBUTO ESSENCIAL 
DOS BOMBEIROS MISTOS DE GRÂNDOLA

i

A Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Grândola assinalou no passado dia 1 de maio o 
seu 73º aniversário. A cerimónia contou com a presença da população e representantes de institui-
ções locais e regionais, entre os quais, o Vereador da Proteção Civil, Ricardo Costa, em representa-
ção do Município de Grândola. O ato solene iniciou-se com a habitual parada, seguida do Hastear da 
Bandeira com a participação da Banda da SMFOG, e da bênção de 6 novas viaturas para reforço dos 
meios da associação. Durante a sua intervenção, Ricardo Costa destacou o contributo dos Bombei-
ros na resposta ao socorro e emergência, sublinhando o papel decisivo destes homens e mulheres 
nos últimos dois anos condicionados pela pandemia Covid-19 “que estiveram sempre na linha da 
frente” a quem dirigiu uma palavra de profundo agradecimento. O Vereador reconheceu ainda a ca-
pacidade de gestão e coordenação da direção da associação e referiu-se à importância do trabalho 
de parceria e planeamento desenvolvido entre esta Instituição e o Município.

n O Município de Grândola, 
através do Serviço Municipal 
de Proteção Civil e do 
Gabinete Técnico Florestal, 
em parceria com a Guarda 
Nacional Republicana 
– Serviço de Proteção 
da Natureza e do Ambiente 
(SEPNA), a Associação 
de Agricultores de Grândola, 
a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos 
de Grândola e a Junta 
de Freguesia de Melides, 
realizou a 12 de abril, em 
Melides, uma sessão 
de esclarecimento concelhia 
sobre limpeza de terrenos 
e faixas de gestão de 
combustível.

MUNICÍPIO 
REFORÇA 
IMPORTÂNCIA 
DA LIMPEZA 
DOS TERRENOS
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O 1 º aniversário e o Dia Mun- 
dial do Livro foram cele-
brados a 23 de abril com 
um programa que decor-

reu entre as 10h00 e as 19h00, e 
que chamou a atenção de muitos 
turistas que visitaram o espaço. 
Neste dia especial celebrou-se a 
leitura, os livros, os documentos, 
os filmes e os autores. Quem por 
lá passou teve oportunidade de 
visitar as exposições patentes ao  
público: de Fotografia «Artur Pastor  
– Um Certo Portugal», e de Ilus-
tração «As Mulheres de Artur Pas- 
tor», de Marta Nunes – inaugura-
das no dia 2 de abril, no âmbito 
do programa das comemorações 
do 48 º aniversário do 25 de Abril.
De manhã, decorreu um espetá-
culo de teatro para a Infância, que 
se traduziu num enorme sucesso 
entre crianças e adultos. «O Rei 
vai Nu» baseado na história de 
Hans Christian Andersen foi inter- 
pretado, produzido e realizado pe- 
los técnicos da Biblioteca Muni- 
cipal: Marisa Gamito Pereira, Cá-
tia Miquelino, Carlos Areias, Ri-
cardo Silva e Sara Basílio. 
O programa comemorativo culmi- 
nou com a apresentação do Livro 
«Biblioteca e Arquivo do Municí-
pio de Grândola» que despertou o 

interesse de dezenas de arquite-
tos e estudantes de arquitetura, 
que se deslocaram a Grândola. O 
Presidente da Câmara Municipal  
de Grândola, António Figueira 

Mendes, interveio na abertura de 
sessão, que contou com a par-
ticipação do editor, José Neves, 
do arquiteto Carlos Machado e 
Moura, e dos autores do projeto, 

os arquitetos Matos Gameiro e 
Pedro Domingos que apresenta-
ram o livro, uma edição da Uzina 
Books, que contou com o apoio 
do município. 

BIBLIOTECA E ARQUIVO COMEMOROU 
UM ANO AO SERVIÇO DA CULTURA
O programa comemorativo 
culminou com 
a apresentação do Livro 
«Biblioteca e Arquivo 
do Município de Grândola» 

PROJETO RECONHECIDO E ELOGIADO INTERNACIONALMENTE

i

A Biblioteca e Arquivo do Município de Grândola, um projeto com 
assinatura dos arquitetos Pedro Matos Gameiro e Pedro Domingos, 
tem sido reconhecido nacional e internacionalmente, com nomea-
ções para vários prémios de arquitetura, e referência em diversas 
revistas da especialidade. Recentemente distinguida no Prémio 
Nacional do Imobiliário de 2022, com uma menção honrosa na Ca-
tegoria de Empreendimentos Coletivos, este importante e inovador 
equipamento cultural é neste momento finalista na categoria Ci-
dadã y Paisaje na 64 ª edição dos Prémios FAD 2022 – Arquitetura 

e Interiores, um dos galardões mais antigos na Europa e um dos 
mais prestigiados na Península Ibérica. O projeto esteve também 
nomeado para dois dos mais importantes Prémios Europeus de Ar-
quitetura: o European Union Prize for Contemporary Architecture 
– Mies van der Rohe Award e o BigMat International Architecture 
Award ‘ 21. Para o executivo liderado por António Figueira Mendes, 
o reconhecimento do projeto, é motivo de orgulho e consolida a 
reafirmação de que este equipamento cultural é uma aposta ganha 
para Grândola, para a cultura e para o futuro.

MAIS DE 16 MIL 
UTILIZAÇÕES/VISITAS 
NO PRIMEIRO ANO 
DE ATIVIDADE
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Dino D’ Santiago e Dolosa La 
Orquesta foram os grandes 
destaques da Festa da Li-
berdade, na noite de 24 de 

abril, que decorreu no Parque de 
Feiras e Exposições, e que contou 
com animação pelo Grupeto do 
Coreto, a tradicional Corrida da 
Liberdade, a Arruada da Banda da 
SMFOG e o espetáculo de fogo-
-de-artifício piromusical.
As comemorações de abril que 
arrancaram no dia 1 com a inau-
guração, no Jardim 1º de Maio, da  
exposição «O 25 de Abril ao Ar Li- 
vre», produzida pela Casa da Acha- 
da – Centro Mário Dionísio, esten-
deram-se a todas as freguesias do 
Concelho e aos diversos equipa-
mentos culturais do Município.
O Cine Granadeiro foi palco para 
os espetáculos “Dentro de ti Ó Ci-
dade”, um projeto Mula artístico 
de dança, música e poesia, e “Can-
tar Abril “– Canta Ary dos Santos, 
protagonizado por artistas da ter-
ra. O Cineteatro Grandolense vol-
tou a receber o Ciclo de Cinema 
“Abril Documental” com a exibição 
de 4 filmes / documentários.

A TERRA DA FRATERNIDADE 
COMEMOROU EM ABRIL 
48 ANOS DE LIBERDADE

As comemorações 
de abril arrancaram no 
dia 1 com a inauguração, 
no Jardim 1º de Maio, 
da exposição «O 25 
de Abril ao Ar Livre», 
produzida pela Casa 
da Achada – Centro 
Mário Dionisio.

u Dino D’ Santiago 
em destaque na festa 
da liberdade

u Corrida da Liberdade 
contou com cerca 
de 200 atletas

u Intervenção do Presidente 
da Câmara após 
o Concerto
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O dia 25 de abril foi, como sem-
pre, comemorado com um sim-
bolismo especial na Grândola Vi- 
la Morena. Às 11h00, nos Paços 
do Concelho, decorreu a cerimó-
nia do Hastear da Bandeira, com 
a presença da população e a par-
ticipação da Banda da SMFOG, 
dos Bombeiros Mistos e da Socie- 
dade Columbófila. Seguiu-se a  
Sessão Solene Comemorativa que  
teve lugar no Cineteatro Grando-
lense.

u Nos Paços do Concelho, 
decorreu a cerimónia 
do Hastear da Bandeira.

“EM ABRIL FLORES MIL” 

i

A iniciativa “Em Abril Flores Mil” contemplou este ano a Mostra 
Gastronómica de cozinha criativa com flores comestíveis, que de-
correu em 19 restaurantes do Concelho, a realização de diversas 
oficinas, e o lançamento do livro “Em Abril Flores Mil” que reúne as 
receitas apresentadas pelos restaurantes participantes nas últimas 
4 edições, de 2016 a 2019. A publicação editada pelo município foi 
apresentada na Casa Mostra de Produtos Endógenos, no dia 30, e 
marcou o final do programa comemorativo.

u u

u

Intervenção do Presidente 
da Câmara – António 
Figueira Mendes

Intervenção do Presidente 
da Assembleia – Rafael 
Rodrigues

Intervenção do Vereador 
– Fernando Sardinha
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A proposta de suspensão 
parcial do Plano Diretor  
Municipal (PDM) de Grân- 
dola apresentada pela  

Câmara Municipal e aprovada  
na quinta-feira (28 de abril) em 
Assembleia Municipal, com a 
abstenção do PS e PSD, tem como 
principal objetivo travar a especu-
lação imobiliária e garantir o de- 
sejável desenvolvimento susten-
tável da região.

António Figueira Mendes, presi-
dente da autarquia, acredita que 
esta medida vai ajudar a que o in- 
vestimento turístico e imobiliário  
seja um fator de “crescimento sus- 
tentável do concelho de Grândo- 
la, que respeite a natureza, o am-
biente e as populações”.
Com a suspensão parcial do PDM 
são adotadas duas medidas pre- 
ventivas: a primeira será a decla-
ração de caducidade das Infor-

mações Prévias, vagas, abstratas 
e especulativas. A segunda me-
dida preventiva consiste, no ime-
diato, na interdição de aprovação 
de novos empreendimentos turís- 
ticos (ou ampliação da capacida-
de dos existentes) nas áreas do 
território onde a procura turística 
regista maior pressão.
Esta suspensão vigorará até à 
conclusão do procedimento de al- 
teração do PDM (a decorrer), que 

TRAVAR A ESPECULAÇÃO 
IMOBILIÁRIA E IMPLEMENTAR 
REGRAS MAIS APERTADAS 
PARA CONSTRUÇÃO 
DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

Com a suspensão 
parcial do PDM são 
adotadas duas medidas 
preventivas: a primeira 
será a declaração 
de caducidade 
das Informações 
Prévias, vagas, abstratas 
e especulativas. 
A segunda na interdição 
de aprovação de novos 
empreendimentos 
turísticos, onde há 
maior pressão. 

u Para a autarquia 
é essencial que 
o desenvolvimento 
do concelho seja 
sustentável 
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irá definir regras mais apertadas 
para o investimento turístico e 
imobiliário, de forma a beneficiar 
os munícipes e a sua qualidade de  
vida. Para a autarquia é essencial 
que o desenvolvimento do con-
celho de Grândola seja cada vez 
mais coeso e inclusivo.

PRAIA DE MELIDES 
TEM TODOS OS SERVIÇOS 
DE APOIO BALNEAR 
ASSEGURADOS

i

A Câmara Municipal de Grândola esclarece que apesar de ter termi-
nado o período de concessão do apoio balnear e não ter sido possí- 
vel avançar em tempo útil com um novo concurso público para esta 
concessão, devido a diversos fatores, todos os serviços serão asse- 
gurados. A autarquia assegurará a vigilância e socorro, zona de som- 
breamento na área de concessão, instalações sanitárias, posto de 
primeiros socorros e bar de apoio. Desta forma a autarquia garanti- 
rá também todos os critérios referentes ao galardão Bandeira Azul.

n Prestes a iniciar mais um Ve- 
rão, altura do ano em que o 
concelho de Grândola recebe 
milhares de visitantes, a Câma- 
ra Municipal volta a insistir na 
necessidade urgente de autori-
zação da APA (Agência Portu- 
guesa do Ambiente) para cria-
ção de novas praias no conce-
lho, com os respetivos equipa-
mentos de apoio, bem como, na 
revisão da capacidade autoriza-
da para as atuais praias – que há 
muito não corresponde à ele- 
vada procura.
No âmbito da revisão do Progra- 

ma da Orla Costeira Espichel-
-Odeceixe (POC-EO) – que ainda 
se encontra a decorrer – o Mu- 
nicípio deu um parecer desfavo- 
rável à proposta que esteve em  
discussão pública, reiterando que  
“as propostas de frentes de praia, 
classificações e dotações não 
darão resposta à procura que 
se regista e que é crescente.”
O Município considera que a pro- 
posta apresentada é “um ins-
trumento de ordenamento de- 
satualizado e desadequado à re- 
solução dos problemas a que 
deveria dar resposta e que, por 

isso, irá perpetuar a utilização 
balnear existente no litoral alen- 
tejano de natureza informal, em  
troços significativos da costa  
(desprovida, por isso, de condi- 
ções de segurança), de deficien-
tes condições de acessibilidade, 
de estacionamento desregrado 
nas envolventes das praias, mui- 
tas vezes em situações de ris-
co para a segurança pública e 
para a salvaguarda ambiental”, 
e aguarda com elevada expeta-
tiva que o documento final dê 
resposta às diversas necessida- 
des identificadas.

MUNICÍPIO QUER NOVAS PRAIAS 
PARA REFORÇAR SEGURANÇA, 
ACESSIBILIDADE E PROTEÇÃO AMBIENTAL



n Nos próximos dias 23, 24 e 25 de 
junho, a aldeia mineira do Lousal vol-
ta a acolher as tradicionais Festas de 
São João, depois de não terem acon-
tecido nos últimos 2 anos, resultado 
da pandemia. 
A organização está a cargo da AJML 
– Associação Jovem Minas do Lou-
sal, e conta com a parceria da Junta 
de Freguesia de Azinheira dos Barros 
e o apoio da Câmara Municipal de 
Grândola e de várias entidades e em-
presas da região. A Festa começa às 
21h30 de dia 23 (6ª feira), com o Bai-
le por Ricardo Jacinto, continuando 
a 24 (sábado) com o encontro de fu-
tebol pelas 15h00, baile com Nelson 
Santos às 21h30 e com a marcha 
convidada do Cercal do Alentejo. No 
domingo, encerramos as festas com 
a habitual Garraiada, pelas 17h00. 
A receita das Festas reverte, como 
sempre, para a anual colónia de fé-
rias das crianças da Freguesia, bem 
como para o investimento em equi-
pamentos/ materiais lúdicos e edu-
cativos para as nossas crianças. 
A AJML e a Junta de Freguesia dei-
xam o convite para que visitem o Lou- 
sal nestes dias e se venham divertir 
na nossa companhia. 

n O mês de Abril chegou e com ele a 
realização das Comemorações alu-
sivas ao 25 de Abril.
Iniciamos o dia com alvorada às 7 ho- 
ras. 
Seguiu-se o hastear da bandeira, acom- 
panhado de largada de pombos.
Antes da entrega dos cravos, que 
são o símbolo deste dia e da nossa 
Liberdade, assistimos ao recitar de 
um lindo poema, por parte dos alu-
nos do 3º e 4º ano do Centro Escolar 
do Carvalhal. Poema este, que dei-
xou a população emocionada, pois foi 
alusivo a dois temas da atualidade, 
que têm significados tão distintos, a 
guerra na Ucrânia e a comemoração 
da liberdade.
Teve lugar, a corrida da Liberdade 
com as crianças do Centro Escolar e 
de seguida o jogo de futebol com a 
população da Aldeia.
O dia terminou com almoço convívio 
para todos os participantes das ativi-
dades e voluntários.
Estas atividades foram organizadas 
pela Junta de Freguesia do Carva-
lhal e tiveram o apoio do Município 
de Grândola, da Juventude Despor-
tiva do Carvalhal, do Centro Social e 
do Centro Escolar. Aos quais tanto 
agradecemos.

n A Junta de Freguesia, para come-
morar os 48 anos da Revolução de 
Abril construiu o espetáculo musical 
“Cantar Abril Canta Ary dos Santos”. 
Este espetáculo resultou do desafio 
lançado em 2020 a vários artistas 
grandolenses para fazerem as suas 
versões de algumas das mais intem-
porais canções de Ary dos Santos. 
Atravessámos uma pandemia, mas 
a vontade de partilhar com todos o 
resultado deste espetáculo cresceu 
com esta vontade de estarmos no-
vamente juntos a celebrar a Liber-
dade. O espetáculo encheu por duas 
vezes o Cine-Granadeiro, o que nos 
enche de orgulho! Agradecemos a 
todos os participantes nomeadamen-
te aos Épikos, à Maria Manuel Costa, 
aos Mori Rosso, ao Pazcal, ao Carlos 
Maldito, ao Ricardo Gingado e José 
Gingado, à Katya Rodrigues, ao Mi-
guel Koning, ao Neto, e às crianças 
frequentadoras da Ludoteca e suas 
famílias. Agradecemos todo o em-
penho e dedicação de todos os tra-
balhadores da Junta de Freguesia. E 
para que este espetáculo fosse pos-
sível agradecemos o apoio do Muni-
cípio de Grândola, da SMFOG, da As-
sociação Humanitária de Bombeiros 
Mistos de Grândola e o patrocínio da 
Vertentability – Investments & Pro-
perties e da Grhandmade.
A Junta de Freguesia celebrou os 48 
anos da Revolução dos Cravos, com 
um programa diversificado, onde a 
articulação com as associações lo-
cais e a população foram uma cons-
tante. O XI Passeio Pedestre Vila 
Morena juntou mais de 100 partici-
pantes e no dia 25 de Abril, voltou 
a Festa da Liberdade onde atuaram 
os grupos locais com forte adesão 
popular.  

n No dia 1 de maio de 2022, a Junta 
de Freguesia de Melides, realizou a 
iniciativa “Manhã Ativa” no Parque In- 
fantil, a qual proporcionou momentos  
bastante agradáveis, possibilitando um  
ambiente familiar, repleto de ativida- 
de física, saúde e bem-estar. Estiveram 
presentes as instrutoras, Inês Alvim 
do Espaço Essencial, que deu uma 
aula de Qi Gong e Inês Mateus, que 
proporcionou uma sessão de Ginás-
tica Localizada. Durante o evento os 
intervenientes tinham ao seu dispor 
massagem de Shiatsu, com a tera-
peuta Filipa Santos, do Ser Day Spa 
& Natural Shop, experimentar as no- 
vas Bicicletas Elétricas do projeto 
Melides BY Bike, e os novos equipa-
mentos Fitness. Esta iniciativa, teve 
também o cariz solidário, pois podia 
se adquirir rifas por donativo que re-
vertiam para a Associação Missão 
Coragem – Núcleo de Grândola, ten-
do como prémio um voucher, sessão 
de fisioterapia, uma oferta da Liliana 
Chainho – Fisioterapeuta ou um vou-
cher aplicação de unhas de gel, ofer-
ta da Liliana Mateus Nails. 
A Junta de Freguesia, colaborou com 
o Município de Grândola, na ação de 
proteção de aves na Lagoa de Melides 
no dia 6 de Maio de 2022, criando zo- 
nas especiais de nidificação das espé- 
cies Andorinha-do-mar-anã e Borre- 
lho-de-coleira interrompida, que ocor- 
rem entre Maio e Julho. Na iniciativa 
participaram os alunos do Pré-esco-
lar do Jardim de Infância de Melides. 
A Junta de Freguesia procedeu à re- 
posição de árvores no interior da Al-
deia, contando com o apoio do Mu-
nicípio, que disponibilizou máquinas 
que permitiram que o processo se de- 
senvolvesse com mais rapidez. A Au-
tarquia agradece o apoio do Centro 
Escolar, que esteve presente numa 
destas ações e ao Ricardo Chainho 
da Meliverde. 
Em Melides realizaram-se diversas 
iniciativas, destinadas a assinalar as 
comemorações dos 48 anos do 25 de  
Abril, com destaque para Alvorada, Has- 
tear da Bandeira, Fogo-de-artifício, 
Passeio Pedestre e oferta de Cravos.

AZINHEIRA 
DOS BARROS CARVALHAL

GRÂNDOLA E SANTA 
MARGARIDA DA SERRA MELIDES

23, 24 e 25 JUNHO 
– FESTAS DE SÃO 
JOÃO NO LOUSAL

25 DE ABRIL 
– CARVALHAL 2022

CELEBRAÇÕES DO 25 DE 
ABRIL | CANTAR ABRIL 
CANTA ARY DOS SANTOS

MANHÃ ATIVA

OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA
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Este ano, a Câmara Munici-
pal com o apoio da Direção-
-Geral do Livro, Arquivos e 
Bibliotecas e da Rede de Bi- 

bliotecas Escolares, organizou a  
fase municipal e intermunicipal 
da 15 ª edição do Concurso Nacio-
nal de Leitura - CNL, que decorre- 
ram no espaço da Biblioteca e 
Arquivo do Município de Grândola, 
com a presença da Vereadora da  
Cultura – Carina Batista. Na fase 
municipal, a 24 de fevereiro, atra- 
vés de duas provas de palco, lei-
tura expressiva e argumentação,  
foram selecionados 16 alunos para  
a etapa seguinte, entre os partici- 
pantes da Escola Básica de Grân- 
dola, Centro Escolar de Melides, 
EB 2,3 D. Jorge de Lencastre, Es- 

n O Município convidou os atle- 
tas Chantal Xhervelle e Edgar  
Matias para Embaixadores da pró- 
xima edição da Ultra Maratona 
Atlântica Melides – Tróia, que se 
vai realizar no dia 31 julho. Chan-
tal Xhervelle, natural da Bélgica 
e residente em Portugal desde 
2003, faz parte do reduzido nú-
mero de atletas participantes 
em todas as edições realizadas 
da Ultra Maratona desde 2005, 
tendo alcançado neste seu per-
curso 4 vitórias na geral feminina, 
em 2005, 2007, 2009 e 2010 e 
vencido por 10 vezes o seu esca- 
lão. Edgar Matias, natural de Me-
lides, começou a correr por “brin-

cola Secundária António Inácio da 
Cruz e Escola Profissional de De- 
senvolvimento Rural de Grândola. 
A fase intermunicipal decorreu si- 
multaneamente para todos os ní- 
veis de ensino, com a participação 
de 64 alunos dos Agrupamentos 
de Escolas de Alcácer do Sal e  
Torrão, Santiago do Cacém, Alva- 
lade, Cercal, Santo André, Grân-
dola e Sines. O apuramento pre-

cadeira” há 5 anos com o objetivo 
de concluir a edição de 2017 da 
Ultra Maratona Atlântica Melides 
- Tróia. Ter conseguido concluir a  
prova despertou-lhe a paixão pe- 
la corrida e desde então, têm si- 
do muitas as competições em que  
participa, entre as quais, as edições 

sencial no dia 7 de abril, que con-
tou com apresentação do conhe-
cido Jorge Serafim, foi efetuado 
através das provas de leitura ex-
pressiva e argumentação, com a 
participação de 20 alunos (5 alu-
nos de cada ciclo de ensino), ten-
do sido selecionados para a final 
do CNL, Francisco Ventura, aluno 
do 1 º ciclo, e Ana Mesquita, alu-
na do ensino secundário, ambos 
do Agrupamento de Escolas de 
Grândola.

de 2019 e 2021 da Ultra Marato-
na Atlântica, alcançando as clas-
sificações na geral de 3º e de 2º 
lugar respetivamente. O atleta é 
atualmente o Campeão Nacional 
de Maratona, no escalão V40, con- 
quistado o ano passado na Mara-
tona de Lisboa.

GRÂNDOLA RECEBEU CONCURSO 
NACIONAL DE LEITURA: FRANCISCO 
VENTURA E ANA MESQUITA NA FINAL

CHANTAL XHERVELLE E EDGAR MATIAS EMBAIXADORES 
DA ULTRA MARATONA ATLÂNTICA MELIDES – TRÓIA 2022

Na fase municipal, a 24 
de fevereiro, através de duas 
provas de palco, leitura 
expressiva e argumentação, 
foram selecionados 16 alunos 
para a etapa seguinte.

n O Parque de Feiras 
e Exposições de Grândola 
serviu de palco à realização 
da edição de 2022 do Duatlo 
de Grândola, nos dias 
2 e 3 de abril, com 
aproximadamente 300 
atletas inscritos no total 
das duas competições: a 
Competição Sprint Contra 
Relógio Individual pontuável 
para a Taça de Portugal e 
para o Campeonato Nacional 
de Paratriatlo da Federação 
do Triatlo de Portugal (FTP), 
e o Duatlo Super Sprint 
Estafetas pontuável para 
o Campeonato Nacional 
Clubes de Duatlo Estafetas. 
Foram dois dias com um 
público bem efusivo a apoiar 
os atletas. Tânia Rodrigues 
da equipa AmoraSub/
Associação Naval Amorense 
foi a 1ª paratleta classificada. 
No setor Masculino, o 1º 
paratleta classificado 
foi Filipe Marques, em 
representação do Sporting 
Clube de Portugal. Nos 
resultados absolutos 
Femininos, a grande 
vencedora foi a atleta Hanna 
de Sousa do Clube de 
Natação de Triatlo de Lisboa. 
Já no setor Masculino, o 1º 
classificado foi Pedro Afonso 
Pinto Gaspar, do Outsystems 
Olímpico de Oeiras. 
Alexandre Nobre, João 
Pedro Silva e João Pereira, 
atletas do Sport Lisboa 
e Benfica formaram a equipa 
masculina vencedora 
da Corrida de Estafetas. 

DUATLO 
GRÂNDOLA 2022 
ATRAI CENTENAS 
DE ATLETAS

u O apuramento presencial 
contou com apresentação 
do conhecido Jorge 
Serafim
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No Dia Internacional dos Mu- 
seus e no âmbito do pro-
jeto municipal “Cultura 
para Todos” foram apre-

sentados no Núcleo Museológico 
de São Pedro um conjunto de ino- 
vadores equipamentos, que ofe-
recem diversas aplicações e so-
luções de acessibilidade, e que 
tornam este Museu único na re-
gião, permitindo que todos pos-
sam interagir de maneira efetiva e 
independente. O Museu tem ago-
ra disponível uma aplicação com 
informações de apoio ao visitan-
te (disponível gratuitamente na 
APP Store e no Google Play), au- 
dioguias com audiodescrição para 
visitantes com deficiência visual 
e uma versão do vídeo de apre-
sentação da história do concelho 
com língua gestual Portuguesa. 
Para pessoas cegas ou com bai-
xa visão foram aplicadas no chão 
marcas de aviso e piso táctil para 
direcionar o visitante a percorrer 
a exposição, e introduzida sinalé-

tica em braile e alto contraste. Para 
sentir a textura e a temperatura 
estão disponíveis peças tácteis 
elaboradas com materiais origi-
nais, nomeadamente a réplica de  
um vaso cerâmico decorado, um  
braçal de arqueiro de xisto e bre-
vemente o cofre dos pelouros. Os 
elementos das medalhas históri-
cas encontradas na Igreja de São 
Pedro podem agora ser aprecia-
dos em relevo 2D, com texto im-
presso em braile. 

MAIS CULTURA PARA TODOS 
NA VILA MORENA
O Museu tem agora 
disponível uma aplicação 
com informações 
de apoio ao visitante.

MUNICÍPIO APRESENTA LOGÓTIPO DO MUSEU MUNICIPAL POLINUCLEADO
n No Dia Internacional dos Mu-
seus foi apresentada a imagem do 
Museu Municipal Polinucleado, 
com base na qual foram elabora-
dos os logótipos dos diversos nú-
cleos que constituem este proje-
to museológico de abrangência 
concelhia, que está a ser criado 
pelo município de Grândola, e que 
se concretizará sobre realidades 
patrimoniais diversas valorizado- 
ras da identidade dos grandolen- 
ses. Esta imagem é um novo ele- 
mento de identidade gráfica, aglu- 

tinador da diversidade histórica,  
cultural e patrimonial deste ter-
ritório e um elo de ligação da co- 
munidade com os diversos nú-

cleos museológicos existentes e 
a inaugurar. Para além do Núcleo 
Museológico de São Pedro (Histó- 
ria e Arqueologia) e da Casa Mos- 
tra de Produtos Endógenos – Ade- 
ga António Inácio da Cruz – ambos 
em funcionamento, o município es- 
tá a desenvolver mais 3 Núcleos 
– Núcleo da Olaria de Melides, 
Núcleo Museológico de Etnogra- 
fia – Casa Frayões Metellos e Nú- 
cleo da Liberdade/Grândola Vila 
Morena – Antigos Paços do Con-
celho.

NÚCLEO 
MUSEOLÓGICO 
DE SÃO PEDRO
UM ANO AO SERVIÇO 
DA CULTURA
Situado no Largo de São 
Pedro convidamos 
a que visite este espaço, 
de segunda a sábado 
das 09h30 às 13h00 
e das 14h00 às 17h00.

u Para sentir a textura 
e a temperatura estão 
disponíveis peças tácteis 
elaboradas com materiais 
originais
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JUVENTUDE | Vivam as Férias – 
Páscoa - Teatro “Jaquim e Manel”

DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 
Passeio pedestre sénior

COMEMORAÇÕES | 
Comemorações 1º de Maio

GASTRONOMIA | Cozinha a 3 
tempos – Da panela de barro à bimby

GASTRONOMIA | Mostra 
Gastronómica Flores

DESPORTO | Projeto Internacional 
FIT-OLD - Entrega dos acelerómetros

EDUCAÇÃO | Passeios pedestres 
dos alunos do 1 º ciclo

ARTE | Workshop de Raku – Técnica 
de cerâmica originária do Japão

CULTURA | Cine-concerto “Lugar 
para dois” com Miguel Gizzas

ASSOCIATIVISMO | 110 º 
Aniversário da SMFOG – Música Velha

ASSOCIATIVISMO | 7 º Aniversário 
da Associação Moradores e Amigos 
Água Derramada

PATRIMÓNIO | Dia dos Monumentos 
e Sítios

CULTURA | Grândola Vila Jazz

AMBIENTE | Ação de proteção 
de aves na Lagoa de Melides

CULTURA | Concerto evocativo 
– Projeto Rui Pato
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n Situadas junto ao Parque Desportivo 
Municipal as “Hortas da Ameira”, num 
investimento de 107 mil euros, têm como 
objetivo o incentivo à produção agrícola, 
recuperar técnicas e meios de cultivo 
tradicionais, apoio a famílias carenciadas, 
fomentar o espirito comunitário, o convívio 
e o lazer. As Hortas Comunitárias serão 
constituídas, nesta 1ª fase, por 13 parcelas 
de terreno, um compostor, 2 casas 
de arrumos para armazenamento de 
ferramentas e materiais para o cultivo, 
instalações sanitárias, mobiliário urbano 
e pontos de água para apoio aos hortelãos. 

n  A empreitada, no valor de mais de 24 
mil euros, incluiu a desativação de um troço 
de coletor existente - que atravessava uma 
propriedade privada, sem servidões criadas, 
e com edificado no percurso - e a construção 
de um troço de coletor de drenagem de águas 
residuais domésticas ao longo da Rua 22 de 
Junho. Esta intervenção veio permitir melhorar 
o serviço prestado, já que, com o anterior 
coletor, os trabalhos de desentupimento, 
sempre que eram necessários, eram morosos 
e provocavam inundações a montante 
com os consequentes incómodos para 
a população desta zona habitacional.

n A intervenção, no valor de mais de 117 mil 
euros, teve como objetivo a renovação 
do pavimento desportivo e respetivas mar-
cações e a otimização da sua utilização para 
a prática de diversas modalidades, procurando 
dar resposta às solicitações escolares 
identificadas pelos Professores da disciplina 
de Educação Física em conjunto com 
os técnicos da Divisão Municipal de Desporto 
e Juventude. A obra incluiu a reparação 
de fissuras e aplicação de novo pavimento 
multidesportivo de exterior, marcações para 
as modalidades definidas e colocação de novos 
equipamentos.

JÁ INICIARAM OS TRABALHOS 
DE CONSTRUÇÃO 
DAS HORTAS COMUNITÁRIAS 
DE GRÂNDOLA – 1ª FASE

ALTERAÇÃO DE COLETOR 
NA QUINTA DO ANDRÉ 
MELHORA DRENAGENS 
DAS ÁGUAS RESIDUAIS  

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 
DO CAMPO DESPORTIVO 
DA ESCOLA EB 2,3 DE GRÂNDOLA 
ESTÃO CONCLUÍDAS

ESTÁ CONCLUÍDA A EMPREITADA 
DE PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS 

DA ALDEIA DO FUTURO

n A obra, no valor de cerca de 164 mil euros, 
incluiu pequenas intervenções no sistema 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 sinalização horizontal. 
Nesta empreitada foram também executados 
pequenos troços de passeio onde não existiam. 

164
MIL €

107
MIL €

117
MIL €

24
MIL €
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n O Centro de Recolha Oficial de Animais 
de Companhia de Grândola, vulgarmente 
designado de canil/gatil, está a ser construído 
em terreno municipal, em Vale do Poço, EN 
261-1, junto à Estação de Transferência. 
O Centro, num investimento total de mais 
de 240 mil €, contempla um edifício de 
serviços, canil com 46 celas, gatil com 12 
celas, zona de receção e circulação, gabinete 
veterinário, sala de esterilização e de recobro, 
sala de tratamentos e enfermaria, zona de 
higienização e de fármacos, armazéns de 
rações e de material de captura e antecâmara. 
O novo centro vai permitir alojar cães e 
gatos vadios ou errantes encontrados na via 
pública ou em quaisquer lugares públicos, 
alojar animais perigosos que apresentem 
riscos para a segurança de pessoas ou 
outros animais, executar campanhas de 
profilaxia médica e sanitária, e programas 
e ações que visem o bem-estar animal. 

n  O município lançou recentemente o 
concurso público para a 2ª fase da obra de 
Beneficiação da Estrada das Sobreiras Altas, 
no troço compreendido entre o cruzamento 
com a EN 261 e o restaurante “A Taberna”, 
zona a partir da qual se encontra o troço 
já beneficiado. A intervenção, com um valor 
de referência superior a 2 milhões € prevê, 
à semelhança do que foi feito na 1ª fase, 
a remoção integral do pavimento existente 
e a execução de um novo, a reformulação/
requalificação de passagens hidráulicas, 
execução de drenagens subterrâneas 
e superficiais e a colocação de sinalização 
vertical e horizontal numa extensão 
de 5,4 km. 

n O município já iniciou a 2ª fase da obra de 
requalificação dos espaços exteriores da zona 
envolvente ao Bairro da Esperança e Parque 
Desportivo que inclui a reabilitação de passeios, 
estacionamentos, mobiliário urbano, vegetação 
arbórea e a circulação viária. Junto à entrada 
do parque desportivo, na área em terra batida, 
vai ser criada uma rotunda em substituição do 
separador existente, possibilitando uma maior 
fluidez em termos de circulação e acesso ao 
parque, bem como um lugar de paragem para 
os autocarros; na área de estacionamento 
atualmente informal vai ser criado um parque 
de estacionamento em pavimento betuminoso, 
com elementos arbóreos e nova iluminação, 
com capacidade para 105 lugares de 
estacionamento, 3 dos quais para portadores 
de deficiência. Na envolvência deste parque 
vai ser criada uma faixa pavimentada pedonal 
que permitirá uma ligação à entrada do parque 
e uma zona de estar equipada com mobiliário 
urbano e nova vegetação arbórea.

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA 
AVANÇA COM A CONSTRUÇÃO 
DO CANIL/GATIL

EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO 
DA ESTRADA DAS SOBREIRAS 
ALTAS – 2ª FASE

NOVO PARQUE 
DE ESTACIONAMENTO VAI CRIAR 
MAIS DE 100 LUGARES

ESPAÇOS LÚDICOS E DE LAZER DOS CADOÇOS E DO BAIRRO 
DO ARNEIRO ABREM AO PÚBLICO COM MELHORES CONDIÇÕES

n Os dois equipamentos inaugurados em abril, de forma simbólica, com a presença do Executivo Municipal, Executivo da Junta de Freguesia 
de Grândola e Santa Margarida da Serra e técnicos envolvidos no processo de elaboração e construção dos projetos, estão dotados de uma área 
infantil e área sénior/geriátrica, com novo mobiliário urbano, iluminação pública, zonas de sombreamento e pavimentos acessíveis e confortáveis. 
A intervenção realizada pelo município nos dois equipamentos, com um custo de cerca de 400 mil euros, insere-se na estratégia municipal 
de valorização do espaço público urbano. Estes espaços convidativos para todas as idades, promotores de estilos de vida saudável, pretendem ser 
também um contributo para a qualidade de vida da população, em particular, dos habitantes destes bairros.
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O Presidente da Câmara Mu- 
nicipal de Grândola, Antó- 
nio Figueira Mendes, visitou  
no inicio do mês de junho o 

Centro de Meios Aéreos da Câmara 
Municipal de Grândola (CMA), onde 
está instalado o dispositivo de com- 
bate a incêndios rurais (DECIR), pre- 
sente no terreno desde 15 maio 
até 15 de outubro deste ano. Este 
forte dispositivo conta com o apoio 
de um helicóptero em permanên-
cia no heliporto de Grândola e uma 
equipa helitransportada da UEPS  

– GNR, disponível para atuar na épo- 
ca critica de incêndios em toda a 
região do Litoral Alentejano. Dos 
meios terrestes de combate fazem 
parte o corpo de Bombeiros Mis-
tos de Grândola – equipa ECIN de 
combate a incêndios e a equipa de 
Sapadores Florestais do Município, 
apoiados pelo serviço Municipal 
de Proteção Civil e técnico do Ga-
binete Florestal, sendo que todas 
estas equipas atuam com a coor-
denação do comando distrital da 
ANEPC - Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil. Na vi- 
sita estiveram presentes o Verea- 
dor do Município de Grândola res- 
ponsável pela Proteção Civil, Ricar- 
do Costa, o Comandante Distrital 
das Operações de Socorro (CODIS),  
João Pinto, o Comandante da com- 
panhia da UEPS da GNR, o Co-
mandante dos Bombeiros Mistos 
de Grândola, o Serviço Municipal de  
Proteção Civil, o GTF - Gabinete Téc- 
nico Florestal de Grândola, assim 
como o Presidente da Associação 
de Agricultores de Grândola.

GRÂNDOLA VOLTA A CONTAR COM FORTE 
DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS
Dos meios terrestes 
de combate fazem parte 
o corpo de Bombeiros Mistos 
de Grândola – equipa ECIN 
de combate a incêndios 
e a equipa de Sapadores 
Florestais do Município, 
apoiados pelo serviço 
Municipal de Proteção Civil e 
técnico do Gabinete Florestal




