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n A convite do projeto People and Planet, uma 
Campanha pan-europeia de mobilização de jovens 
cidadãos e autoridades locais no combate às 
Alterações Climáticas, o município de Grândola 
participou numa sessão, em Pontevedra, Espanha, 
de partilha de boas práticas de concretização 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) estabelecidos pela Nações Unidas, 
no âmbito da agenda 2030. A vereadora da área 
de Cooperação, Carina Batista, apresentou 
a experiência de monitorização dos ODS no 
município de Grândola, no quadro da participação 
da autarquia na Rede CESOP-Local. 

Estimados Grandolenses,

Oacesso à habitação continua a ser um problema nacional, que se tem agravado nos 
últimos anos com o aumento descontrolado da inflação e da especulação imobiliária.
No concelho de Grândola, desde o início do Poder Local Democrático que a Autar-
quia, com poucas ou nenhumas ajudas do Estado, tem implementado diversas me-

didas para que a população tenha acesso a uma habitação condigna. 
No plano social, a Câmara tem ao serviço da população mais desfavorecida cerca de 200 
fogos. Através da Estratégia Local de Habitação, o Parque Habitacional Municipal será rea-
bilitado e alargado nos próximos anos – permitindo melhorar as condições de habitabilidade 
e reforçar a oferta disponível. 
No plano da habitação própria, a Câmara tem desenvolvido ao longo dos anos programas de 
disponibilização de terrenos municipais para autoconstrução bem como, disponibilização de 
terrenos para que as Cooperativas construam habitação a custos controlados.
Além dos programas em curso no Carvalhal e em Grândola, estamos empenhados em alar-
gar estas soluções a todo o Concelho, investindo no imediato na aquisição de terrenos e no 
desenvolvimento de projetos de infraestruturação. Estas medidas vão permitir disponibilizar 
casas ou lotes a preços acessíveis, contudo, elas só serão verdadeiramente acessíveis se 
o estado definir regras justas para proteger as famílias no acesso ao crédito à habitação.  
Se continuarmos reféns dos bancos e dos aumentos das taxas de juro – ter uma habitação 
própria será cada vez mais um privilégio só para alguns. 
Nós faremos a nossa parte. O Governo tem de fazer a dele!

n A visita de empresas do cluster aeronáutico 
andaluz, no passado dia 7 de fevereiro, 
foi realizada no âmbito do Projeto AERIS – 
Integração e Melhoria da Competitividade do 
Cluster Aeronáutico na Região Transfronteiriça 
Andaluzia-Alentejo cujo objetivo visa melhorar 
a inovação das empresas do sector mediante 
o desenvolvimento de atividades de capacitação, 
intercâmbio de experiências e transferência 
de conhecimentos. A comitiva de profissionais 
ligados à aeronáutica foi recebida pelo presidente 
da Câmara Municipal na Biblioteca e Arquivo 
do Município. 

n O Município celebrou, em janeiro, um protocolo 
com a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), 
tendo como principais objetivos a promoção 
da literacia em Saúde Mental e a promoção 
da campanha Healthy Workplaces (Locais de 
Trabalho Saudáveis), sensibilizando para a 
importância da avaliação de riscos psicossociais 
nas organizações. A cerimónia contou com a 
presença de António Figueira Mendes, presidente 
da Câmara Municipal de Grândola, Raquel 
Raimundo, presidente da Delegação Regional do 
Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses e 
Cristina Pereira, vogal da Direção Nacional da OPP.

PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Grândola. DIRETOR: António de Jesus Figueira Mendes. COORDENAÇÃO GERAL: Setor de Comunicação, Relações Institucionais 
e Cooperação. DESIGN GRÁFICO: Carlos Jorge. FOTOGRAFIAS: Secção de Produção Gráfica e Audiovisual. IMPRESSÃO: Gráfica, LDA. email: geral@grafica.pt 
TIRAGEM: 6500 exemplares. Distribuição Gratuita. DEPÓSITO LEGAL: 371367/14

ficha técnica //// 

BREVES

Partilha de boas práticas 
de concretização dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável

HABITAÇÃO ACESSÍVEL 
É PRIORIDADE DA AUTARQUIA

Grândola recebeu delegação 
de empresários espanhóis do setor 
aeronáutico

Município estabelece protocolo 
de colaboração com a Ordem 
dos Psicólogos

No concelho de Grândola, desde 
o início do Poder Local Democrático 
que a Autarquia, com poucas 
ou nenhumas ajudas do Estado, tem 
implementado diversas medidas 
para que a população tenha acesso 
a uma habitação condigna.

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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Estes dois equipamentos es- 
tão dotados de todas as con- 
dições e vêm melhorar de for- 
ma significativa as respos-

tas ao nível dos cuidados de saú-
de primários da comunidade das 

duas Freguesias. Durante a sua in- 
tervenção, em Melides, António Fi- 
gueira Mendes lembrou a inter-
venção da autarquia no longo pro-
cesso de construção deste novo 
Polo, que iniciou em 2017 com a 
anterior administração da ULSLA 
e o anterior executivo da Junta. Ao 
longo do processo a autarquia rea- 
lizou vários projetos e executou o 

arranjo urbano da envolvente no va- 
lor de 70 mil €.
O autarca de Grândola aproveitou 
a presença do Secretário de Esta-
do da Saúde e lançou o desafio ao 
governo “mais importante do que 
a construção de estruturas é ne-
cessário a afetação de recursos 
humanos. O Litoral Alentejano é  
hoje uma das regiões do país com 

NOVAS INSTALAÇÕES DE SAÚDE 
INAUGURADAS NAS FREGUESIAS 
DE AZINHEIRA DOS BARROS E MELIDES
O Presidente da Câmara de 
Grândola, António Figueira 
Mendes, participou no 
passado dia 21 de dezembro, 
na inauguração dos Polos 
de Saúde de Melides e de 
Azinheira dos Barros numa 
sessão presidida pelo 
Secretário de Estado 
da Saúde, Ricardo Mestre, 
e que contou também com 
a presença, entre outros, dos 
presidentes das duas Juntas 
de Freguesia, da Presidente 
da Administração Regional 
de Saúde, Maria Filomena 
Mendes, e da Presidente do 
Conselho de Administração 
da Unidade Local de Saúde do 
Litoral Alentejano (ULSLA), 
Catarina Filipe. 

EXECUTIVO MUNICIPAL 
VISITOU A FREGUESIA 
DE AZINHEIRA DOS BARROS 

i

O Executivo municipal deu continuidade às visitas de trabalho 
ao concelho em articulação com as Juntas de Freguesia. A 
deslocação à Freguesia de Azinheira dos Barros, realizada no 
dia 14 de fevereiro, incluiu a visita a locais com necessidade 
de intervenção e a obras em curso – em Azinheira dos Barros 
e no Lousal. O dia terminou com uma sessão pública de apre-
sentação e discussão do projeto de reabilitação dos Bairros da 
Parcela G no Lousal.

ANTÓNIO FIGUEIRA MENDES REIVINDICOU MAIS MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA O CONCELHO E PARA A REGIÃO

maior volume de investimentos. 
É necessário criar condições para 
as populações que aqui vivem e 
para aqueles que aqui querem 
investir, nomeadamente, habita-
ção e respostas de saúde, os dois 
principais problemas com que o 
concelho e a região se debatem 
atualmente”. Durante a inaugu-
ração do polo de Azinheira dos 
Barros, António Figueira Mendes 
referiu que, apesar de não ser da 
competência direta da autarquia, 
o executivo municipal tem procu- 
rado resolver o problema da habi- 
tação para os profissionais de saú- 
de. O Presidente da Câmara disse 
ainda que a autarquia está a tra-
balhar no processo de cedência  
do terreno no Lousal para que em 
breve se possa também inaugu-
rar o Polo de Saúde desta Aldeia 
Mineira.
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do património histórico, edificado 
e ambiental. Assentes em três 
grandes linhas orientadoras – Coe- 
são Territorial, Qualidade do Am-
biente Urbano e Promoção da sus- 
tentabilidade – os PMUS de Grân- 
dola, Carvalhal e Melides têm co- 
mo objetivos potenciar as deslo-
cações em modo pedonal e ciclá-
vel entre as principais centralida-
des, a promoção dos transportes 
públicos, a otimização do sistema 
viário, a gestão do estacionamen-
to e o planeamento e regulamen-
to da logística urbana.

Nas duas reuniões, que con-
taram com uma significa-
tiva participação da popu-
lação, foram apresentadas 

as linhas orientadoras dos planos 
para cada uma das freguesias que 
seguem o modelo adotado para o 
PMUS de Grândola apresentado 
em novembro. Estes planos estra- 
tégicos servem de instrumento de  
atuação e sensibilização, que fo-
mente a articulação entre os dife- 
rentes modos de transporte, vi-
sando a implementação de um sis- 
tema integrado de mobilidade de 
uma forma racional, que permita  
diminuir o uso do transporte indi- 
vidual e, simultaneamente, garan- 
ta a adequada mobilidade das po- 
pulações, promova a inclusão so-
cial, a competitividade, a qualida-
de de vida urbana e a preservação 

APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE MOBILIDADE 
URBANA SUSTENTÁVEL DE MELIDES E DO CARVALHAL

O município apresentou 
no passado dia 26 de janeiro 
a 1ª Fase – caracterização 
e diagnóstico – dos Planos 
de Mobilidade Urbana 
Sustentável (PMUS) 
do Carvalhal e de Melides. 

CÂMARA REALIZOU SESSÃO PÚBLICA PARA OUVIR A POPULAÇÃO 
DO LOUSAL SOBRE A REABILITAÇÃO DOS BAIRROS DA PARCELA G

i

Realizou-se no passado dia 
14 de fevereiro, no auditório 
do CCV Lousal, uma sessão 
pública para discutir os 
projetos de reabilitação 
dos Bairros que integram 
a Parcela G da Aldeia 
Mineira do Lousal. A sessão 
contou com a presença 
do executivo municipal, 
executivo da Junta 
de Freguesia, equipas 
projetistas e os moradores 
dos Bairros.

COESÃO TERRITORIAL | QUALIDADE DO AMBIENTE URBANO | PROMOVER A SUSTENTABILIDADE
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Pela sala polivalente da Bi-
blioteca passaram mais de 
5 mil títulos abrangendo 
os mais diversos géneros 

literários, destinados a jovens e 
adultos, e na sala de exposições, 
o conforto da decoração e os li-
vros foram destinados às crian-
ças. O Cine Granadeiro recebeu o 
ciclo «Cinema e Literatura» com 
a exibição de quatro filmes, e três 

peças de teatro pela Andante – 
Associação Artística, cujo rosto 
é a reconhecida atriz Cristina Pai-
va, e diversos autores estiveram 

na Biblioteca para apresentar os 
seus livros. A Feira do Livro, que 
recebeu um grande número de 
visitantes, é uma das principais 

iniciativas culturais da Autarquia, 
que tem por objetivo fomentar a 
cultura e hábitos de leitura entre 
todas as gerações.

EDIÇÃO DE 2022 CONTOU 
COM MAIS DE 5 MIL TÍTULOS 
E UM AMPLO PROGRAMA CULTURAL 

A Biblioteca e Arquivo do 
Município, espaço cultural 
distinguido a nível nacional e 
internacional, promoveu a 35 ª 
edição da Feira do Livro, de 25 
de novembro a 8 de dezembro, 
com uma programação 
cultural paralela que se 
estendeu a outros palcos 
direcionados para as artes. 

n O Projeto «Cultura para Todos» 
visa abranger todos os espaços 
culturais do concelho, implemen-
tando equipamentos que promo-
vam a eliminação de barreiras à 
comunicação e à cultura. Nesse 
âmbito, e para assinalar o Dia In- 
ternacional da Pessoa com Defi- 
ciência, foram apresentados pu-
blicamente no início de dezembro, 
pela ”Realizasom” empresa que 
desenvolveu o projeto, um con-
junto de soluções de acessibilida-
de, com recurso a equipamentos 
especializados, que permitem a  
todos uma interação efetiva e in- 
dependente. O Município, com re- 
curso às tecnologias da informa-

ção, instalou os seguintes serviços 
de apoio aos utilizadores com defi- 
ciência e incapacidade visual ou au- 
ditiva: computador, scanner, software 

para digitalização e reconhecimen- 
to de texto, leitor de ecrã com sin- 
tetizador de voz, software de am-
pliação do ecrã para pessoas com 

baixa visão, ampliador de mesa e  
leitor autónomo para pessoas ce- 
gas e aplicação de marcas de avi-
so no chão e piso táctil para dire-
cionar os utilizadores.
Os equipamentos instalados do- 
tam este importante espaço pú- 
blico de acessibilidade digital e  
universal, reunindo as condições  
ideais para acolher todos os uti-
lizadores, promovendo cada vez 
mais o acesso à cultura. O projeto 
“Cultura para Todos” é financiado 
no âmbito do concurso Aviso nº 
ALT20 – 30-2019-44, Cultura 
para Todos – CIMAL; Domínio da 
Inclusão Social e Emprego – POR 
Alentejo.

BIBLIOTECA E ARQUIVO DO MUNICÍPIO COM ACESSIBILIDADE DIGITAL E UNIVERSAL 

FEIRA DO LIVRO
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2016, 2019, 2020 e 2022. A apli-
cação do IMI familiar iniciou-se em 
2022, abrangendo famílias com 2 
ou mais dependentes. A propos-
ta agora aprovada visa também 
abranger as famílias com 1 depen- 

dente. Neste sentido as famílias 
com 1 dependente terão uma re-
dução de 20€, com 2 dependen-
tes uma redução de 40€ e com 3 
ou mais dependentes uma redu-
ção de 70€.

A descida do IMI segue a es- 
tratégia do executivo mu- 
nicipal de redução deste  
imposto municipal de for- 

ma sustentável, a exemplo do que  
já se tinha verificado em 2014, 

MEDIDA PERMITE 
APOIAR MAIS 
FAMÍLIAS 

n O Município e os hortelãos assi-
naram, em janeiro, os acordos de 
utilização de parcelas das Hortas  
Comunitárias. O novo espaço mu- 
nicipal, num investimento de 107 
mil euros, promove o incentivo à 
produção agrícola, a recuperação 
de técnicas e meios de cultivo tra- 
dicionais, o convívio e o lazer. Nes- 
ta 1ª fase as hortas são constituí-
das por 13 parcelas de terreno, um 
compostor, 2 casas de arrumos para 
armazenamento de ferramentas 
e materiais para o cultivo, pontos de  
água comuns, instalações sanitá- 
rias e mobiliário urbano para apoio 
aos hortelãos. Em breve terá início  
uma nova fase de candidaturas para 
atribuição das parcelas disponíveis.

HORTAS COMUNITÁRIAS JÁ ESTÃO A SER CULTIVADAS 

REDUÇÃO DO IMI 
E ALARGAMENTO 
DO IMI 
FAMILIAR: 

O Município aprovou 
as propostas de redução 
do IMI de 0.34% para 
0.33%, e de alargamento 
do IMI familiar para 
famílias com 1 dependente 
– a vigorarem em 2023. 
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Durante a sessão foi desta- 
cado o esforço das diver- 
sas entidades envolvidas,  
nomeadamente da Câma- 

ra Municipal, na montagem do  
espaço do novo comando Sub- 
-regional que ficou concluído no  
prazo de três semanas.
António Figueira Mendes afirmou 
“ser uma honra e uma responsa-
bilidade para o Município rece- 
ber a sede do Comando e con-
sidera que a nova estrutura se 
traduzirá numa resposta mais 
eficaz do sistema de proteção ci- 
vil na região do Alentejo Litoral”.
A criação das estruturas sub-re-
gionais de Proteção Civil foi deci-
dida pelo Governo, coincidindo as 
suas áreas de ação com os territó-
rios correspondentes a cada uma 
das 23 Comunidades Intermunici-
pais (CIM) em que se divide o conti- 
nente português. O Comando Sub- 
-Regional de Emergência e Prote-
ção Civil do Alentejo Litoral tem a 
seu cargo as áreas dos concelhos 
de Alcácer do Sal, Grândola, Ode-
mira, Santiago do Cacém e Sines, 
onde operam dez corpos de bom-
beiros e é liderado pelo Coman-
dante Tiago Bugio.

COMANDO SUB-REGIONAL DE EMERGÊNCIA 
E PROTEÇÃO CIVIL DO ALENTEJO LITORAL 
JÁ ESTÁ EM FUNCIONAMENTO
A entrada em funcionamento 
da nova estrutura, com sede 
em Grândola, foi assinalada, 
no dia 1 de fevereiro, numa 
sessão presidida pela 
Secretária de Estado da 
Proteção Civil, Patrícia 
Gaspar, com a participação, 
entre outros, do Presidente 
da Câmara de Grândola, 
António Figueira Mendes, e 
do Presidente da Autoridade 
Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, Brigadeiro- 
-General Duarte da Costa.



#.08 DESTAQUE
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

PROGRAMAÇÃO RECHEADA DE MAGIA 
E ENCANTO ATRAIU CENTENAS DE PESSOAS 

“NATAL EM GRÂNDOLA”

O “Natal em Grândola”, 
promovido pelo município 
de dezembro a janeiro, com 
o objetivo de dinamizar 
a economia local e reforçar 
a oferta de atrações para 
os mais novos, conquistou 
a preferência de centenas 
de pessoas.  

gia do natal estenderam-se ao cen- 
tro tradicional que, há semelhan- 
ça dos anos anteriores, teve mú-
sica ambiente, decoração e ilumi- 
nação de Natal nos principais es-
paços públicos e animação de rua. 
Nos fins de semana e feriados de 
dezembro o Mercado Municipal, no  
centro tradicional, contou com o re- 
forço das bancas comerciais com 

produtos locais e um programa que  
incluiu momentos culturais, dança 
e música. Cumprindo a tradição a  
Loja dos Artesãos voltou a receber 
o Mercadinho de Natal. As Juntas 
de Freguesia, o Movimento Asso-
ciativo e as Paróquias enriquece-
ram as celebrações de Natal com 
a dinamização de atividades um 
pouco por todo o concelho. 

A pista de gelo, que es-
teve pela primeira vez 
em Grândola, atraiu 
miúdos e graúdos ao 

Parque Natal onde, durante duas 
semanas, foram dinamizadas um 
conjunto de atividades dirigidas às 
crianças: oficinas, pinturas faciais, 
modelagem de balões, arte circen- 
se, malabarismo.  A tradição e a ma- 
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EU COMPRO EM GRÂNDOLA 
GERA 420 MIL EUROS E DISTRIBUI 
5 MIL EUROS EM COMPRAS

ENTREGA DE CABAZES APOIA 
DEZENAS DE FAMÍLIAS GRANDOLENSES 

n Com início em 2020 o 
programa Eu Compro em 
Grândola, com várias edições 
ao longo do ano, tem vindo a 
registar uma crescente adesão 
de comerciantes e um aumento 
do volume de compras, 
revelando-se uma importante 
medida municipal de apoio aos 
consumidores e ao comércio 
tradicional contribuindo para 
dinamização da economia local. 
Os vencedores do sorteio 
de Natal foram conhecidos 
no passado dia 6 de janeiro 
e receberam prémios no valor 
total de 5 mil euros em vales 
de compras. O sorteio 
realizou-se no Mercado Municipal 
e encerrou o conjunto de 
iniciativas integradas no 
Programa de Dinamização do 
Comércio Local desenvolvido 
pelo Município de Grândola 
durante a quadra do Natal.

n O Município atribuiu, em 
dezembro, 225 cabazes de natal 
aos inquilinos e comodatários 
municipais, aos beneficiários 
da medida de apoio municipal 
– Programa de Apoio ao 
Arrendamento e a outras 
famílias do Concelho 
identificadas por vários serviços 
que atuam na comunidade, 
no âmbito do acompanhamento 
técnico às famílias mais 
carenciadas.

u Os vencedores do 
sorteio de Natal foram 
conhecidos no passado 
dia 6 de janeiro e 
receberam prémios no 
valor total de 5 mil euros 
em vales de compras. 



n No passado dia 4 de janeiro en-
trou em funcionamento o Espaço 
Cidadão de Azinheira dos Barros, 
sendo o primeiro do concelho de 
Grândola e o segundo no Litoral 
Alentejano. A instalação do Espa-
ço Cidadão, que funciona na sede 
da Junta de Freguesia, resulta de  
um Protocolo de Colaboração en-
tre a Junta de Freguesia de Azi-
nheira dos Barros e São Mamede 
do Sádão e a AMA – Agência para a 
Modernização Administrativa, cu- 
jo financiamento foi repartido pe-
las duas entidades. O investimen-
to de melhoria no espaço de aten-
dimento da Junta de Freguesia foi 
feito de forma a cumprir todos os 
requisitos obrigatórios, incluindo 
mobiliário adequado, bem como 
a intervenção nos Balneários Pú-
blicos de Azinheira dos Barros, 
adaptando-os à mobilidade univer- 
sal. O horário de funcionamento é  
das 10h00 às 15h00, todos os dias 
úteis. No Espaço Cidadão será 
possível tratar da Carta da Condu- 
ção, alterar a morada ou outros da- 
dos do Cartão de Cidadão, tratar  
da Chave Móvel Digital, pedir o Car- 
tão Europeu de Seguro de Doen-
ça, ou serviços básicos das áreas  
da ACT, Segurança Social, SEF, 
ADSE, Finanças ou IEFP. Nesta pri- 
meira fase de funcionamento só 
não será possível renovar o Cartão 
de Cidadão ou tratar do Passapor-
te, esperando-se estes serviços 
para a fase seguinte. 

n A 18 de Dezembro de 2022 co-
memorou-se o 35º aniversário da 
Freguesia do Carvalhal. A popu-
lação reuniu-se para o hastear da 
bandeira com o belíssimo acom-
panhamento da Banda SMFOG. 
Realizando a seguir uma arruada 
pela Avenida. No campo de fute- 
bol, seguiu-se a apresentação das  
equipas de futebol da Juventude  
Desportiva do Carvalhal realizan- 
do-se jogos das equipas infantis 
com o Clube Recreativo O Grando-
lense. Relembrando tempos an- 
tigos, a população juntou-se para 
apoiar as nossas crianças e as-
sistiu-se a agradáveis momentos 
de convívio entre pais, familiares 
e amigos. Da parte da tarde, na sa- 
la Polivalente, assistiu-se à apre-
sentação dos Livros: “Momentos”  
dos autores Leonel Nunes e Hel-
der Rafael e “Comporta Aberta” 
da Autora Cidalisa Guerra. Fomos 
ainda presenteados com a belís-
sima voz de Bia Ferreirinha no Fa- 
do. Este dia tão bonito terminou 
com um lanche para todos os pre- 
sentes.

n Mais um ano e a tradição cum-
priu-se! O Executivo da Junta de 
Freguesia de Grândola e Santa 
Margarida da Serra, visitou as ins- 
tituições que trabalham TODOS 
OS DIAS DO ANO, a TODAS AS 
HORAS, na freguesia de Grândo-
la e Santa Margarida da Serra. Um  
conjunto de visitas aos Homens e  
Mulheres que nos socorrem, que 
nos protegem, que cuidam de nós...  
HOMENS e MULHERES que tro-
cam as suas famílias em prol do 
bem-estar da população. A TO-
DOS ELES e ELAS UM ENORME 
OBRIGADA! Um FELIZ NATAL e 
UM EXCELENTE 2023 PARA TO-
DOS!

FESTA DE NATAL 
DA LUDOTECA
A Magia do Natal tomou conta 
do Cine-Granadeiro, no dia 22 de 
dezembro. E a MAGIA aconteceu 
mesmo! Na Festa de Natal da Lu- 
doteca foi visível o trabalho de-
senvolvido pela brilhante equipa 
da nossa Ludoteca, em que as 
nossas Crianças brilharam com o 
seu entusiasmo e fizeram da Fes- 
ta de Natal um excelente momen- 
to de convívio, de partilha e de 
Amizade. As Crianças mostraram 
de uma forma surpreendente o 
que aprendem a brincar durante 
todo o ano naquela que é uma 
casa única e mágica, a nossa Lu-
doteca. 

n Durante o período Carnavales-
co, realizaram-se na Freguesia de 
Melides, diversas iniciativas festi- 
vas, as quais contribuíram para pro- 
porcionar um ambiente bastante 
animado e alegre. No dia 17 de feve- 
reiro, pelas 10 horas, teve lugar o  
desfile das crianças do Centro Es- 
colar. Este ano, o tema foram as pro- 
fissões, apelando ao que cada uma 
das crianças quererá ser quando 
for grande. O encontro ocorreu em 
frente da casa do Povo de Melides 
e contou com a animada participa-
ção dos idosos do Centro de Dia e 
Lar, crianças das amas e pais, fa-
miliares e amigos das crianças do 
1º Ciclo e Pré-escolar, que mais uma 
vez vieram festejar esta época fes- 
tiva. Dia 18 de Fevereiro, pelas 16 
horas, realizou-se o desfile carna-
valesco, organizado pela Associa-
ção Cultural Lufada D`Ideias, com a 
presença de muitos foliões e carros 
alegóricos, com a animação musi-
cal a cargo do Grupo Skalaba Tuka. 
Pelas 18 horas, a festa prosseguiu 
na Casa do Povo, com o baile de 
máscaras, abrilhantado pelo Duo 
Musical Tozé Pratas e Dina Teresa. 
Dia 19 de Fevereiro, realizou-se na 
Praça do Mercado, pelas 15h30, uma  
alucinante Corrida de Saltos Altos, 
com a participação de “endiabradas  
e espampanantes corredoras”. Esta 
hilariante e divertida iniciativa é uma 
ideia de Nuno Oliveira. Finalmente  
no dia de Carnaval em Vale de Fi- 
gueira, teve lugar a tradicional Corri- 
da Trapalhona de carrinhos de ro-
lamentos, organizada pelo Grupo 
Desportivo de Vale de Figueira. De 
assinalar a grande presença de pú- 
blico e principais entidades do con- 
celho, a assistirem às diversas ini- 
ciativas. O Carnaval de Melides tem 
os apoios da Junta de Freguesia de 
Melides e Município de Grândola. 

AZINHEIRA 
DOS BARROS CARVALHAL

GRÂNDOLA E SANTA 
MARGARIDA DA SERRA MELIDES

JÁ ABRIU O ESPAÇO 
CIDADÃO EM AZINHEIRA 
DOS BARROS 

35º ANIVERSÁRIO 
DA FREGUESIA 
DE CARVALHAL

JUNTA DE FREGUESIA 
VISITOU INSTITUIÇÕES 
DA FREGUESIA

CARNAVAL 
NA FREGUESIA 
DE MELIDES

OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA
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O novo projeto educativo 
da rede Ciência Viva vi- 
sa proporcionar aos alu- 
nos das turmas do 4º 

ano, ou turmas mistas com alu-
nos do 4º ano, do Agrupamento de  
Escolas de Grândola a oportuni-
dade de frequentarem, em com-
plemento à sua escolaridade for- 
mal, uma escola de característi-
cas singulares. Durante uma se-
mana do calendário escolar, cada 
turma poderá experienciar ativida- 
des práticas, experimentais e de 
campo, interações com comunica- 
dores de ciência ou investigadores 
convidados, em contexto não for-
mal, abrangendo diversas áreas 
cientificas e envolvendo a partici-
pação de diferentes organizações 
cientificas. 
Na sessão de inauguração, o Presi-
dente da Associação Centro Ciên- 

cia Viva, Jorge Relvas, salientou 
que «foi necessário um triângu-
lo para formar a Escola Ciência 
Viva: o Agrupamento de Escolas, 
a rede Ciência Viva, ao nível na-
cional e o CCV Lousal. O Municí-
pio de Grândola transformou es- 
te triângulo em algo mais sólido 
e mais resistente, sendo o vérti-
ce de uma pirâmide triangular». 
António Figueira Mendes salien-
tou que o município abraçou este 

projeto desde a primeira hora, sen- 
do «um privilégio ter um Centro 
Ciência Viva instalado em Grân-
dola, que tem dado um grande 
contributo do ponto de vista cul-
tural, cientifico, social e da edu-
cação. É uma mais valia para o 
nosso concelho, sobretudo pela 
forma como tem sido conduzido, 
privilegiando a cooperação ins-
titucional. O que tem sido feito é 
juntar vontades e é de realçar es- 

ta interessante colaboração com 
o agrupamento de escolas». 
O projeto “A Escola é uma Mina” 
integra-se no Programa “Impulso  
Jovem Steam” da Rede de Escolas  
Ciência Viva, financiado ao longo  
de 4 anos pelo Programa de Recu-
peração e Resiliência (20 000,00 
€ no ano de instalação e 5000,00 
€ por ano de financiamento), em 
estreita articulação com o Minis-
tério da Educação.

A “Escola Ciência Viva 
– A Escola é uma Mina” foi 
inaugurada formalmente no 
Lousal, no dia 11 de janeiro, 
numa sessão que contou 
com a presença do Executivo 
Municipal. 

CENTRO CIÊNCIA VIVA DO LOUSAL INAUGURA 
NOVO PROJETO EDUCATIVO: A ESCOLA CIÊNCIA VIVA

INTERVENÇÕES DE RESTAURO NA IGREJA MATRIZ 
DE GRÂNDOLA APRESENTADAS PUBLICAMENTE

i

Classificada como Monumento de Interesse Público, a Igreja Ma-
triz recebeu pela mão do atelier Arte e Restauro, ações de con-
servação e restauro no seu interior, que incidiram no Guarda-ven-
to, com tratamento dos vitrais existentes nas portas laterais e 
centrais, balaustrada do Coro-alto e respetiva porta de acesso, e 
sobre as pinturas murais localizadas nas paredes da Capela-mor 
e nas ombreiras das portas, lateral e principal, estas últimas des-
cobertas recentemente. A apresentação pública destas interven-
ções, decorreu dia 24 de janeiro, numa cerimónia presidida pelo 
Bispo de Beja, D. João Marcos, que contou com a presença, entre 
outros, do Presidente da Câmara Municipal de Grândola, António 
Figueira Mendes, e do Padre Manuel António do Rosário, Pároco 
de Grândola. Este projeto incluiu ainda o restauro de um conjunto 
de pinturas em madeira da Paróquia de Santa Margarida da Serra. 
Os trabalhos enunciados foram desenvolvidos no âmbito de uma 
candidatura ao Programa Alentejo 2020.
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Vem esta curiosidade a  
propósito das escava- 
ções arqueológicas de- 
senvolvidas recente- 

mente na herdade da Cabeça do  
Cardo. Apesar de as notícias anti- 
gas aludirem à presença de gran-
des pedras, só recentemente se 
pôde constatar a existência efeti- 
va de dois menires erguidos, um 
localizado nas imediações de uma 
ruína e o outro junto a um muro de 
taipa, embora subsistissem dúvi-
das sobre se realmente se encon-
travam na sua posição original. 
Importa referir que há referências 
documentais a habitantes nesta 
herdade, pelo menos desde o sé-
culo XVII, evidenciando uma ocu-
pação permanente do local nos 
últimos 400 anos2.
Em junho de 2022, durante traba-
lhos de monitorização do patrimó-
nio arqueológico, verificou-se que os  

OBÉLIX EM SANTA 
MARGARIDA DA SERRA?
As aventuras de Astérix e 
Obélix continuam a fazer as 
delícias de miúdos e graúdos 
e a preencher o imaginário 
de todos aqueles que leem as 
histórias destes irredutíveis 
gauleses1. Obélix possui 
poderes sobrenaturais e tem 
como principal passatempo 
esculpir e carregar menires 
às costas. É óbvio que Obélix 
nunca esteve em Santa 
Margarida da Serra, mas tal 
como na Bretanha (França), 
terra destes inseparáveis 
amigos, também em Portugal 
os menires apresentam 
ampla distribuição. 

1 Algumas aventuras destas simpáticas personagens de banda desenhada criadas por Albert Uderzo e René Goscinny podem ser lidas na Biblioteca 
Municipal de Grândola.
2 SILVA, Germesindo (1997): A freguesia de Santa Margarida da Serra. Tipografia Sogapal, Lisboa.   
3 Anúncio n.º 39/2022 (https://files.dre.pt/2s/2022/02/040000000/0008800088.pdf)

dois menires se encontravam tom- 
bados. Esta ocorrência foi pronta- 
mente comunicada à Direção Re- 
gional de Cultura do Alentejo, uma 
vez que o sítio havia sido incluído  
na lista de procedimento de clas-
sificação do Megalitismo Alente- 
jano (Boletim Informativo n.o 44 
– Abril de 2022)3. Assim, em ar-
ticulação com esta entidade e a 
concordância dos proprietários, o  
município promoveu escavações 
arqueológicas com o objetivo de  
avaliar se os menires se encontra-
vam realmente in situ. Os resul-

tados da intervenção superaram 
as expectativas, visto que permi-
tiram identificar os vestígios das 
fossas de implantação e restos 
dos calços que sustentavam es-
tes monólitos na vertical. Mas se 
as dúvidas quanto à sua posição 
original foram dissipadas, muitas 
outras interrogações continuam 
em aberto, sobretudo as relacio-
nadas com a cronologia e o signi-
ficado. Por este motivo, as investi-
gações irão prosseguir com o fim 
de se obterem mais informações 
sobre este conjunto, um dos mais 

antigos testemunhos megalíticos 
do Concelho e único na região.

O QUE SÃO MENIRES?
Ao contrário dos monumentos de 
carácter funerário como as antas/
dólmenes, de que existem inú-
meros exemplos no concelho de 
Grândola, os menires, isolados ou 
organizados em recintos (popu-
larmente referidos como crome-
leques), por vezes decorados, são 
objeto de várias interpretações.  
Estas grandes pedras rudemen- 
te afeiçoadas, com formato ten-
dencialmente cilíndrico, podendo 
alcançar vários metros de altura 
quando erguidas, congregam uma 
multiplicidade de significados e fun- 
ções: marcos territoriais, símbo- 
los de fertilidade, representações  
que invocam divindades ou simples 
lugares de reunião ou celebração 
de momentos importantes do ca-
lendário, como os solstícios, uma 
vez que alguns conjuntos parecem 
exibir alinhamentos astronómicos. 

AGRADECIMENTOS
O município deseja expressar, pu-
blicamente, o seu agradecimento 
aos proprietários da herdade da Ca- 
beça do Cardo, sem cujo apoio es- 
ta intervenção não teria sido pos-
sível.
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EDUCAÇÃO | Ação para 
a Sexualidade – ESAIC

MÚSICA | Workshop e aula aberta 
com John Fletcher 

SABERES E SABORES | 
Workshop de Sopas e Açordas

NATUREZA | Passeio Micológico 
– à Descoberta dos Cogumelos 
de Grândola

MÚSICA | Vamos cantar 
as janeiras!

MÚSICA | Espetáculo na Igreja 
Matriz de Grândola 

MÚSICA | Concerto com 
John Fletcher

CULTURA | Inauguração 
da Exposição A Queda

CULTURA | É uma Vez. A Maior Flor 
do mundo com base na obra 
de José Saramago

MERCADO MUNICIPAL | Aula 
de Karaté-Do 

CULTURA | Apresentação do livro 
Frederico e Constantina

CULTURA | Apresentação 
do Livro Comporta Aberta

CULTURA | Inauguração 
da Exposição Coletiva de Artes 

MÚSICA | Concerto de Natal 
da SMFOG

REUNIÃO | Conselho Consultivo 
da Comarca de Setúbal
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n Adquirida no final de 2022 a 
miniescavadora, no valor de 22 mil 
euros, vem reforçar a operacionalidade 
dos serviços de manutenção do cemitério 
municipal, melhorar as condições de 
trabalhos dos funcionários e, deste modo, 
a eficácia do serviço municipal prestado.

n O melhoramento do Espaço de jogo e recreio de apoio ao Jardim de Infância nº 2 ficou 
recentemente concluído. A intervenção, no valor de mais de 3 mil euros, incluiu a substituição 
parcial do pavimento e dos equipamentos lúdicos garantindo mais e melhores condições para 
as crianças.

n  O município iniciou recentemente os 
trabalhos de requalificação dos espaços de 
jogo e de recreio, vulgarmente conhecidos 
por parques infantis, de Azinheira dos Barros 
e do Lousal que vão incluir a substituição de 
equipamentos e pavimentos garantindo mais 
e melhores condições de segurança. 
As intervenções, com um valor total de cerca 
de 71 mil euros, vão também dotar estes 
espaços com equipamentos mais inclusivos 
e interativos cumprindo toda a legislação 
aplicável e a sua certificação.

n O município adquiriu no final do ano 
passado um novo veículo de recolha de 
resíduos urbanos que visa aumentar 
e melhorar os serviços de higiene e limpeza 
urbana em todo o Concelho. Trata-se de um 
investimento superior a 200 mil euros que 
vai também contribuir para a melhoria das 
condições de trabalho das equipas municipais. 
Recorde-se que em 2019 o município já tinha 
adquirido dois novos camiões de recolha 
de RSU.

AQUISIÇÃO DE VIATURA 
OPERACIONAL MELHORA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
MUNICIPAIS

JÁ COMEÇOU A OBRA DE 
REQUALIFICAÇÃO DOS PARQUES 
INFANTIS DE AZINHEIRA 
DOS BARROS E DO LOUSAL 

MUNICÍPIO CONTINUA 
A REFORÇAR A FROTA 
DE VEÍCULOS DE RECOLHA 
DE RESÍDUOS URBANOS

ESPAÇO DE RECREIO DE APOIO AO JI Nº 2 FOI MELHORADO

2ª FASE DAS OBRAS NA ESTRADA 
DAS SOBREIRAS ALTAS JÁ ARRANCOU
n O projeto da intervenção, cujos trabalhos iniciaram 
no dia 13 de fevereiro, foi apresentado à população, 
no início de fevereiro, durante uma sessão bastante 
participada. A obra, com um valor total superior 
a 1 milhão e 800 mil euros, prevê a intervenção num 
troço de 5,4 km e deverá estar concluída num prazo 
de 13 meses. A obra dá continuidade aos trabalhos 
realizados durante a 1ª fase e vai solucionar diversos 
problemas que a infraestrutura apresenta, 
nomeadamente, drenagem deficiente ou inexistente, 
bermas degradas, sinalização horizontal inexistente 
e insuficiente sinalização vertical, falta de 
equipamentos de segurança e raízes na fundação 
do pavimento e mau estado do piso da faixa 
de rodagem. À semelhança dos 5,4 km da estrada já 
requalificados, este troço vai ficar com uma faixa 
de rodagem com 5,50 metros de largura, guardas de 
segurança onde se justifique e bermas pavimentadas 
com 0,50 metros de largura. Durante a execução 
dos trabalhos serão asseguradas alternativas 
de circulação, devidamente sinalizadas, de forma 
a minimizar possíveis transtornos.

1,8
MILHÕES

€

22
MIL €

3
MIL €

200
MIL €

71
MIL €
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823.340,20 
€

CONCLUSÃO DE INFRAESTRUTURAS 
NO LOTEAMENTO L1 – CARVALHAL
Execução 
de vias de 
acesso, passeios, 
zonas de 
estacionamento, 
áreas verdes 
e infraestruturas 
elétricas, de 
telecomunicações 
e gás. 

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS

DEPOIS

DEPOIS

DEPOIS



ANA MOURA NAS 
COMEMORAÇÕES 
DO 25 DE ABRIL 
EM GRÂNDOLA
O Concerto com Ana Moura é o grande 
destaque do programa comemorativo 
da revolução dos Cravos em 2023. 
A fadista, que dispensa apresentações, 
é a primeira confirmação do programa 
das Comemorações dos 50 anos do 25 
de Abril que o Município está a preparar 
e que inclui um vasto e diversificado 
conjunto de iniciativas a desenvolver 
nos anos de 2023 e 2024.




