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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
Os documentos que resumem o ano de 2016 demonstram que estabilizámos as contas municipais, 
sem perdermos a forte dinâmica que nos tem caracterizado. A diminuição, em 50%, do prazo médio 
de pagamento a fornecedores, e a redução, de 30%, da dívida - 4,2 milhões de euros, demonstram

o trabalho que realizámos nos últimos 3 anos, que permitiu recuperar a capacidade de investi-
mento e repor condições de governabilidade.

Este foi um caminho difícil e complexo, mas com resultados à vista. É agora possível iniciar um 
ciclo de forte investimento que, para além de necessário, é consciente e reforçado por fontes 
de financiamento comunitário. Neste âmbito, já garantimos apoio financeiro para diversas obras, 
que terão um custo total superior a 10 milhões de euros. Mais recentemente vimos aprovadas 

as candidaturas no âmbito do POSEUR. Com um investimento total superior a 1 milhão de euros, 
será possível assegurar o Abastecimento de Água ao Brejinho de Água, o Reforço do Abasteci-
mento de Água a Melides, incluindo o Abastecimento ao Valinho da Estrada, e a Rede de Dre- 
nagem de Águas Residuais Domésticas da Azinhaga das Milharadas, da Rua Camilo Castelo 
Branco e do Brejinho de Água.

Estamos certos que este foi um trabalho essencial, que assegurará, no presente e no futuro, um 
melhor serviço público e uma melhor qualidade de vida para todos.

Vamos ao trabalho.

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

Já garantimos apoio financeiro para diversas 
obras, que terão um custo total superior 
a 10 milhões de euros. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

ALENTEJANA PASSOU 
POR GRÂNDOLA

A Vila Morena recebeu, no passado dia 25 
de fevereiro, a Volta ao Alentejo em Bicicleta. 
A edição de 2017 fica para a história com 
o espanhol Carlos Barbero da Movistar 
a tornar-se o primeiro ciclista a vencer 
a Alentejana por duas vezes em 35 edições. 
A passagem da prova pelo nosso Concelho 
incluiu uma meta volante na Avenida António 
Inácio da Cruz, seguindo o pelotão para o final 
da etapa em Alcácer do Sal, com passagem 
pelo Carvalhal.

PASSEIO 
PEDESTRE SÉNIOR

Mais de 160 idosos da Universidade Sénior 
de Grândola e do Projeto Viver Solidário 
participaram, no passado dia 18 de março, 
no anual passeio pedestre sénior. Uma 
caminhada com dois percursos, de 6 e 3Km, 
levou os idosos do Concelho pelos trilhos 
de Água Derramada e Silha do Pascoal. 
O passeio culminou com um almoço convívio 
animado por Noémia Duarte e António 
Cardoso.

CÂMARA MUNICIPAL ESTÁ 
A NEGOCIAR A AQUISIÇÃO 
DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES 
DA COOP

F ficha técnica
PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Grândola. DIRETOR: António de Jesus Figueira Mendes. COORDENAÇÃO GERAL: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. 
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“
”

A Câmara Municipal de Grândola está 
a negociar com a Caixa de Crédito Agrícola 
a aquisição das antigas instalações da COOP. 
A concretizar-se o negócio, e numa primeira 
fase, estas servirão para acolher a Biblioteca 
Municipal - enquanto decorrerem as obras 
de requalificação deste importante espaço 
cultural.

MAIS CAPACIDADE DE INVESTIMENTO  
MELHOR FUTURO PARA TODOS
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Atividade Municipal

EXECUTIVO VOLTOU 
A VISITAR O CONCELHO 
AO ENCONTRO DAS POPULAÇÕES

De 15 a 19 de março, o Município de Grândola es- 
teve no maior evento de turismo do país a pro- 
mover o que de melhor se faz por cá. Alguns dos 
nossos artesãos estiveram ao longo da edição 
2017 da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa a tra- 
balhar ao vivo. Produtores regionais deram a co- 
nhecer a doçaria tradicional, os enchidos, o mel e 
os vinhos do Concelho. Musicalmente o Município 
esteve representado pela banda juvenil da SMFOG 
(Sociedade Musical Fraternidade Operária Gran- 
dolense). Esta foi também uma oportunidade para 
o Município promover os grandes eventos que se 
realizam ao longo do ano no nosso Concelho e 
afirmar, mais uma vez, a ligação da Vila Morena 
aos ideais de Abril.

A Câmara Municipal de Grândola adquiriu recen-
temente um novo autocarro, num investimento su- 
perior a 275 mil euros. O Presidente da Câmara 
Municipal de Grândola esclarece que, “esta foi 
uma aquisição inevitável… de acordo com a le- 
gislação em vigor o autocarro atual está a atingir 
a idade máxima para o transporte coletivo de 
crianças – 16 anos, para além de já apresentar 
um grande desgaste, não conseguindo dar uma 
resposta eficaz às diversas solicitações”, concluin- 
do, “Desta forma, será possível continuar a asse- 
gurar o transporte da comunidade educativa do 
Concelho, com mais e melhores condições, para 
além de reforçar também os serviços de apoio às 
restantes entidades, associações e clubes do Con- 
celho e à população em geral”. O novo veículo 
tem capacidade para 55 lugares, mais motorista 
e tripulante e possui chassis da marca Volvo e 

carroçaria Irizar i6. A viagem inaugural, do novo 
veículo, ao serviço da população, levou a Asso- 
ciação dos Reformados e Pensionistas, numa vi- 
sita pelo Concelho, no passado dia 17 de março.

do desenvolvimento do Concelho e da melhoria 
da qualidade de vida da população”. 
Nas visitas às freguesias de Melides e do Carva- 
lhal, nos dias 27 e 29 de março respetivamente, o 
executivo contactou com a população e visitou al- 
gumas das obras concluídas neste mandato e os 
locais onde as obras serão realizadas ainda este 
ano.

CÂMARA MUNICIPAL COM NOVO AUTOCARRO
AO SERVIÇO DA POPULAÇÃO

GRÂNDOLA NA BTL          
PELO 3.º ANO CONSECUTIVO

MUNICÍPIO GARANTE 
MAIS APOIOS PARA OBRAS 
NO NOVO QUARTEL 
DOS BOMBEIROS 

O Município de Grândola continua 
a colaborar com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Mistos 
de Grândola para que o novo Quartel 
entre em funcionamento o mais breve 
possível. Neste sentido, já garantiu 
à Direcção da Associação, apoio 
financeiro para que se possa avançar 
com a construção de uma estrada 
circular ao novo Quartel – estimada 
em 80 mil euros. Recorde-se que 
neste mandato, o Município já 
efectuou obras no novo Quartel 
dos Bombeiros num valor superior 
a 165 mil euros.

ABERTURA 
DA LAGOA DE MELIDES

O Presidente da Câmara de Grândola, 
António Figueira Mendes, 
a Secretária de Estado 
do Ordenamento do Território 
e da Conservação da Natureza, Célia 
Ramos, e Isabel Pinheiro da Agência 
Portuguesa do Ambiente estiveram 
em Melides, no dia 27 de março, para 
assistir ao rompimento da barra 
arenosa que liga a Lagoa de Melides 
ao mar. A vulgarmente designada 
abertura da lagoa ao mar, que 
acontece anualmente, da 
responsabilidade da Administração 
da Região Hidrográfica do Alentejo, 
levou novamente dezenas de pessoas 
à praia de Melides para assistirem 
a este espetáculo natural.

Melides e Carvalhal foram as primeiras fregue-
sias a serem visitadas pelo Executivo Municipal, 
liderado por António Figueira Mendes, no âmbito 
da segunda edição da iniciativa “Ao Encontro das 
Populações”. De acordo com o Presidente da Câ- 
mara, esta iniciativa é o exemplo da política de 
proximidade e de gestão autárquica “que defen-
demos e que temos vindo a implementar em prol 
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Mês da Juventude

O empreendedorismo jovem foi o grande mote do Mês da Juventude, que decorreu 
em março um pouco por todo o Concelho, com a forte participação dos jovens 
e o grande envolvimento do Movimento Associativo e das Juntas de Freguesia.

MÚSICA, DESPORTO, VIDEOJOGOS, WORKSHOPS E CINEMA AO LONGO DE TODO O MÊS
A coletividade onde Zeca Afonso se inspirou 
para escrever o Grândola Vila Morena continua 
a formar grandes e jovens músicos. Prova 
disso são os músicos da Banda Juvenil 
da “música velha” que em conjunto com 
as duas bandas convidadas pela SMFOG, 
participaram no 1º Encontro de Bandas 
Juvenis inserido na programação do Mês 

da Juventude. O talento musical grandolense 
fez-se ouvir também no Cineteatro 
Grandolense pela voz do jovem Sopa que 
atuou antes de VALAS, numa noite em que o 
Hip-Hop encheu este equipamento municipal. 
De resto a música foi uma constante do mês 
dirigido aos mais novos. Uma das bandas 
nacionais do momento, os ÁTOA, fizeram 

vibrar o público do Cine Granadeiro. 
O desporto com atividades realizadas na praia 
e em espaços públicos, as sessões de cinema, 
palestras, o tour Agarra a Vida e a primeira 
edição do Game Day, com participação de 
cerca de uma centena de jovens, completaram 
o programa que encerrou com um grande 
e animado Arraial no Mercado Municipal.

 A abertura da exposição “CRIAtividade – Jovens 
Empreendedores em Grândola” marcou o início das 
atividades que se desenvolveram ao longo de todo 
o mês. A mostra que esteve patente na Biblioteca 
Municipal retratou o trabalho desenvolvido na úl- 
tima década por 37 jovens do nosso Concelho, em 
diferentes áreas. Para o Presidente da Câmara, 
António Figueira Mendes, “Apostar nos jovens é 
apostar no futuro! É importante que saibamos re- 
conhecer e valorizar o trabalho dos nossos jovens. 
Foi também nesta lógica que lançámos, no ano 
passado, o “Prémio Jovem Empreendedor” com o 
objetivo de potenciar o reconhecimento público, a 
valorização e o prestígio da atividade empresarial 
e reforçar a motivação para o aparecimento de no- 
vos projetos que visem o desenvolvimento econó- 
mico e social do Concelho”. Três destes jovens 
empreendedores desvendaram no dia seguinte à 
inauguração da exposição, alguns dos segredos 
da sua arte. O Chef Marcelo, do Restaurante “Sa- 

bores da Praça”, o Chef Mike do Villa Mariscos, a 
cozinheira da Taberna D’Vila – Rute Palas acom-
panhada pelo Taberneiro – Carlos Santos foram 
os protagonistas do showcooking que decorreu no 
Mercado Municipal, acompanhado pela música 
do saxofonista grandolense Mário Parreira. A en- 

cerrar o Mês da Juventude o Cine Granadeiro – 
Auditório Municipal, recebeu a Palestra “Empreen- 
dedorismo para os jovens grandolenses” destina-
da aos alunos do 11º e 12º anos da Escola Se- 
cundária António Inácio da Cruz e da Escola Pro- 
fissional de Desenvolvimento Rural.

MÊS DA JUVENTUDE 
2017

EXPOSIÇÃO CRIATIVIDADE – JOVENS EMPREENDEDORES PALESTRA EMPREEDER NO SÉC. XXI SHOWCOOK E DEGUSTAÇÃO

SHOWCOOK E DEGUSTAÇÃO SHOWCOOK E DEGUSTAÇÃO
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mês da Juventude

ARRAIAL NA PRAÇA AULA DE HIIT CONCURSO DE PESCA NA VALA REAL

ENCONTRO DE BANDAS JUVENIS ESPETÁCULO ÁTOA ESPETÁCULO ÁTOA

ESPETÁCULO DE HIP-HOP COM SOPA ESPETÁCULO DE HIP-HOP COM VALAS ESPETÁCULO DJ BRÁS

ESPETÁCULO FMI EXPERIMENTA – DANÇA HIP-HOP EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE LAURA BONITO

GAME DAY LANÇAMENTO DO LIVRO DE JOANA BARRADAS MEETING DE SURF E BODYBOARD

MEGA AULA DE ZUMBA PALESTRA A VIAGEM DE PELUDIM TOUR AGARRA A VIDA
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REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA IGREJA 
DE SÃO PEDRO E RESERVAS
PRESERVAR A IDENTIDADE – VALORIZAR A HISTÓRIA LOCAL
Integrada num conjunto mais alargado de inter- 
venções e com o objetivo de preservar a memória 
coletiva e valorizar o património arquitetónico, 
histórico e cultural do Concelho, implementando 
uma nova dinâmica turístico-cultural no Centro 
Tradicional da Vila, a Câmara Municipal de Grân- 
dola iniciará em breve a obra de reconversão da 
Igreja de São Pedro e da antiga Central Elétrica 
em Núcleo Museológico e espaço de Reservas. A 
intervenção tem como finalidade criar um espaço 
que permita acolher exposições temporárias e de 
longa duração e as reservas museológicas do Mu- 
nicípio que passarão a deter condições de acondi-
cionamento adequadas às suas diferentes tipolo-
gias. O Serviço será ainda dotado de um espaço apro- 
priado para a realização das ações de conserva- 
ção preventiva e de restauro.
Mantendo o conceito de preservação e qualifica- 
ção do património, a intervenção prevê a manu- 
tenção do aspeto exterior dos edifícios e a repo- 
sição, sempre que possível, das suas característi-
cas originais, sendo preconizada a utilização de 
métodos construtivos tradicionais, bem como de 
materiais de construção adequados, que, por um 
lado, respeitem as especificidades construtivas 
do edifício e, por outro, proporcionem um melhor 
acabamento e uma maior durabilidade à inter- 
venção.
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REQUALIFICAÇÃO DO PATRIMÓNIO

ESPAÇOS 
E FUNCIONALIDADES:
Igreja de São Pedro – Será criada uma 
antecâmara na entrada/saída, que define 
o percurso do visitante que se inicia na zona 
de receção/loja do museu. A área expositiva 
é composta por uma sala principal para 
o acolhimento da exposição de longa duração, 
que ocupa a antiga nave e o altar-mor e por três 
salas laterais dedicadas a exposições 
temporárias. Por sua vez, a sacristia será 
transformada numa pequena sala de projeção. 
Dando apoio a toda a área de exposições serão 
criadas duas instalações sanitárias públicas, 
uma delas adaptada a portadores de deficiência. 

Antiga Central Elétrica – Serão criadas salas 
de acondicionamento com condições específicas 
para os diferentes tipos de peças, 
nomeadamente para os têxteis e metais e para 
a coleção de Arqueologia, havendo 
a possibilidade de um destes espaços funcionar 
como arrumos - onde serão guardados os 
utensílios e o mobiliário de apoio à organização 
das exposições. Será também criada uma sala 
para a receção, o registo e a catalogação 
do acervo permanente e do temporariamente 
cedido, interligada com a sala de conservação 
e restauro, esta última equipada com bancada 
e área molhada para limpeza e lavagem 
de peças. Existirá ainda uma sala de trabalho, 
dotada de uma pequena copa para o quadro 
técnico do núcleo museológico, com acesso 
independente pelo exterior e respetiva instalação 
sanitária com duche/vestiário privado.

CUSTOS DA OBRA
A obra foi adjudicada à empresa Monumenta – 
Conservação e Restauro do Património, Lda. por 
649.062,82€ + IVA e conta com uma compartici-
pação financeira de 85% do valor elegível, conse-
guida através da candidatura ao novo Quadro Co- 
munitário de Apoio – Portugal 2020.

Zona Exterior Envolvente – Além do conjunto 
edificado, a intervenção vai abranger os espaços 
exteriores e prevê a criação de áreas verdes 
de enquadramento, de lugares 
de estacionamento e de acesso a pessoas com 
mobilidade condicionada, integrando-a 
na envolvente recentemente requalificada.
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entrevista

António Figueira Mendes, Presidente 
da Câmara Municipal de Grândola, 
fala dos grandes desafios 
e das principais conquistas deste 
mandato. Tendo como prioridade 
melhorar as condições de vida 
dos grandolenses, o Presidente 
destaca o investimento do Município 
nas redes de abastecimento de água 
e na requalificação das estradas 
e arruamentos, as apostas 
no Turismo e no desenvolvimento 
económico e a luta por mais 
e melhores cuidados de Saúde para 
o Concelho.

ENTEVISTA AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA  

Quais foram as prioridades para este man- 
dato?
Trabalhámos para estabilizar a situação financeira 
da Câmara, melhorámos as condições de trabalho 
dos funcionários do Município, reorganizámos os 
serviços municipais e investimos numa gestão de 
proximidade, atribuindo mais competências às Fre- 
guesias. Acima de tudo, a nossa grande priorida- 
de tem sido melhorar as condições de vida dos muní- 
cipes. Nesse sentido procurámos, desde a primeira 
hora, dar resposta às situações que mais os afetavam. 

Quais eram essas situações?
Por exemplo, em pleno século XXI ainda tínha- 
mos, aqui no Concelho, aldeias sem abasteci-
mento de água potável. Por isso, uma das nossas 
grandes prioridades era resolver esta situação e, 
desta forma, melhorar as condições de vida dos 
habitantes. Terminámos agora a rede de abasteci-
mento do Brejinho de Água, que representou um 
investimento de cerca de 200 mil euros, e já temos 
aprovada a candidatura que garante o financia-
mento da obra para a rede de Valinho da Estrada, 
na freguesia de Melides, bem como o reforço de 
abastecimento à aldeia de Melides. Com estas duas 
obras, ficam abrangidos todos os pequenos aglo- 

merados com mais de 50 habitantes, que ainda não 
dispunham de água potável. 

Houve ainda mais investimentos da Câmara 
nesta área do abastecimento de água e sa- 
neamento?
Sim. No Carvalhal, a Câmara avançou com abaste-
cimento de água e o saneamento ao loteamento 
L1, estando já em fase de concurso o do loteamen-
to L3. Além disso, teremos brevemente uma nova 
ETAR no Concelho, com obra a cargo da Águas do 
Alentejo. Esta ETAR vai, de forma global, melhorar 
o saneamento da população de Grândola, pois irá 
receber todos os esgotos da Vila e bairros periféri-
cos, eliminando as estações de tratamento atuais.

E em relação à higiene urbana, que trabalho 
tem sido desenvolvido?
A lavagem de contentores é, agora, efetuada 
duas vezes por ano, num investimento que ronda 
os 15 mil euros anuais. Nos últimos anos do man- 
dato do anterior executivo camarário não tinha si- 
do executada nenhuma lavagem. O Município vai 
também investir na aquisição de uma viatura de re- 
colha de lixo e de uma varredora para melhorar ain- 
da mais a limpeza das ruas. 

“A CÂMARA ESTÁ A NEGOCIAR 
A INSTALAÇÃO DE UMA GRANDE 
UNIDADE INDUSTRIAL EM GRÂNDOLA”
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Em que estado encontrou as estradas e arrua- 
mentos de Grândola quando iniciou o mandato?
Ao longo dos últimos anos, poucas ou mesmo ne- 
nhumas estradas tinham sido reparadas. A nossa 
prioridade foi, por isso, reparar e manter, de acordo 
com a disponibilidade financeira do Município, pro- 
curando recuperar as que estavam mais degrada-
das, nomeadamente as da Boavista, das Bicas, do 
Brejinho de Água, da Silha do Pascoal, do Lousal e 
da Aldeia do Pico, entre outras. Quanto aos arrua-
mentos, realizámos intervenções no Bairro de S. 
João, Bairro do Isaías, troço entre a avenida e a ro- 
tunda para a Aldeia do Futuro, Bairro da Tirana, 
algumas ruas da Vila de Grândola, entre outras. Es- 
tamos em processo de adjudicação para proceder 
à reparação de arruamentos no Carvalhal e no Ca- 
nal Caveira. Ficam ainda concluídas, neste Verão, a 
reparação de algumas ruas do Bairro do Arneiro, 
Bairro Vale Pereiro, Bairro da Liberdade, Bairro das 
Amoreiras, aldeia de Melides, um conjunto de arrua- 
mentos na Vila de Grândola, entre outras.

E o IC1? 
Vai ser finalmente feita uma intervenção para corri- 
gir os troços mais degradados, depois de uma gran- 
de luta conjunta dos Municípios de Grândola e de 
Alcácer do Sal, e da Comissão de Utentes. Não bai- 
xámos os braços e pressionámos a Estradas de 
Portugal e o Governo, lutando lado a lado com a 
população, para a realização desta obra, que vai fi- 
nalmente arrancar. As más condições do troço en- 
tre Grândola e Alcácer causaram muitos acidentes 
graves. Esperamos, contudo, que o concurso públi- 
co para a reparação definitiva não volte a arrastar-se.

O apoio ao Turismo também tem sido uma 
grande aposta da Câmara. Porquê?
Porque o Turismo é um setor primordial para o de- 
senvolvimento económico do Concelho, tendo em 
conta todas as nossas potencialidades. A Câmara 
tem procurado encontrar soluções, junto de em- 
presários, que permitam contrariar a sazonalidade 
do setor, pois queremos que a procura seja ao lon- 
go do ano e não apenas no verão. Temos consegui-
do trazer para o Concelho, nos últimos anos, um 
conjunto de hotéis em espaço rural, de grande qua- 
lidade, que criaram dezenas de postos de trabalho 
fixos e proporcionaram uma ocupação mais equili-
brada do território, combatendo a desertificação e 
contribuindo para o desenvolvimento integrado do 
Concelho, que é o nosso grande objetivo.

Que perspectivas existem para mais investi-
mentos privados?
Neste momento, para além dos 300 alojamentos 
locais, e turismo de habitação, temos boas pers- 
pectivas de retomar os grandes projetos aprova-
dos para o Concelho, como é o caso de um grande 
investimento do Grupo Ortega “Zara” que adquiriu 
duas UNOP (Unidade Operativa de Planeamento) 
na Península de Tróia. Dentro deste setor, estamos 
a investir ainda na formação profissional, para con- 
seguirmos efetivamente combater o desemprego. 
Nesta medida, está a ser negociado um protocolo 
com o Instituto Politécnico de Beja e a Escola Pro- 
fissional Rural de Grândola.

E que outras medidas têm sido tomadas para 
incentivar o desenvolvimento do Concelho?
Para além do que está a ser feito na área do tu- 
rismo, temos tido a preocupação de dinamizar a 
ocupação da zona industrial (ZIL), onde se insta- 
laram nos últimos tempos, um conjunto de empre-
sas, às quais se devem juntar, dentro em breve, 
muitas outras. Por outro lado, procurámos atrair in- 
vestimento para o Concelho e, nesse sentido, posso 
dizer que a Câmara está a negociar a instalação 
de uma grande unidade industrial  em Grândola. 
Este investimento, que será revelado assim que se 
concretizar, criará um número bastante consi- 
derável de postos de trabalho qualificados, poten- 
ciando um crescimento sustentável para o Conce- 
lho. Estamos também a projetar a ampliação da

atual zona industrial, dada a procura que tem exis- 
tido nos últimos tempos, e a analisar a possibili-
dade de uma eventual instalação de um parque in- 
dustrial e logístico. Vamos ainda proceder à liga- 
ção do IC1 à zona industrial, obra há muito ansiada 
por todos.

A Saúde é uma das grandes preocupações 
da população de Grândola. Que trabalho tem 
sido desenvolvido pela Câmara nesta área?
Bastante. Apoiámos e incentivámos a vinda de 
novos médicos para o Concelho, estando a cargo 
da Câmara as despesas de alojamento. Em 2015, 
conseguimos que fosse reaberta a Extensão de Saú- 
de do Canal Caveira, através da união de esforços 
das populações, autarquias e particularmente pela 
Junta de Freguesia. Estamos também a desenvol- 
ver contactos no sentido de conseguir que seja cons- 
truído um novo edifício para a Extensão de Melides, 
em terrenos disponibilizados pela Junta de Fre- 
guesia. Além das Extensões de Saúde, saliento a 
importância da Unidade Móvel, que percorre todo o 
Concelho e permite uma maior proximidade nos 
cuidados prestados, apoiando a população mais 
idosa, que tem maiores dificuldades, está mais dis- 
persa e muitas vezes isolada. Temos ainda reivindi-
cado, junto do Ministério da Saúde, a manutenção 
e o melhoramento das instalações do Centro de Saú- 
de e Extensões, e ainda o aumento do número de 
médicos, enfermeiros e assistentes operacionais.

A Câmara tem também apostado no apoio e 
incentivo à prática desportiva e à cultura. Es- 
tes incentivos são uma marca do seu mandato?
Temos uma visão diferente do Executivo anterior 
no que toca à Educação, ao Desporto e ao desen-
volvimento Cultural no Concelho. Temos promovido 
e apoiado o desenvolvimento da prática desportiva, 
em diversas áreas de intervenção, melhorando os 
equipamentos desportivos existentes – como é o ca- 
so do recente apoio ao Clube Desportivo de Meli- 
des, que tornará possível o arrelvamento do campo 
de futebol. Também em Melides, o mais recente pro- 
jecto será a construção de um polidesportivo – é a 
única Freguesia que não dispõe deste equipamen-
to. Na área da Educação reforçámos os apoios so- 
ciais atribuídos, destacando-se a oferta de livros a 
todos os alunos do 1º Ciclo e continuámos a melho- 
rar o parque escolar, salientando-se a intervenção 
na EB1 e JI de Grândola, que avançará em breve.

E em relação à cultura?
Além do apoio a todas as coletividades do Concelho, 
temos procurado reforçar a nossa programação. 
Também a Biblioteca Municipal de Grândola tem 
vindo a afirmar-se como um dos mais importantes 
centros de difusão cultural do Concelho, através da 
dinamização de exposições, feiras do livro, oficinas, 
encontros com escritores, debates, recitais, e ainda 
de projetos em colaboração com escolas e outras 
instituições. Na área do Património, estamos a dar im- 
portantes passos, salientando-se a implementação 
do Núcleo Museológico da Igreja de São Pedro, cujas 
obras iniciarão em breve, e do Núcleo dedicado à 
Vitivinicultura, que será instalado na antiga adega de 
António Inácio da Cruz e que já está em obras.

Para quem não se pode deslocar, temos a Biblioteca 
Itinerante, que percorre todos os pontos do Concel-
ho. Queremos democratizar a cultura e, para isso, 
levamo-la ao encontro das populações.

Foi o valor investido pela 
Câmara na rede 
de abastecimento de água 
em Brejinho de Água, 
já concluída. A obra que 
também vai levar água 
potável a Valinho da Estrada 
arranca em breve.

200 MIL 
EUROS 

CERCA DE 

É o valor do investimento 
na nova ETAR de Grândola, 
cuja obra está a cargo 
da Águas Públicas 
do Alentejo.

2 MILHÕES 
E 200 MIL 
EUROS 

CERCA DE 

É o investimento do Município 
na lavagem de contentores, 
que é efetuada duas vezes 
por ano e veio melhorar 
consideravelmente a higiene 
urbana. 

15 MIL 
EUROS 

CERCA DE 

“APOIÁMOS E INCENTIVÁMOS A VINDA 
DE NOVOS MÉDICOS PARA O CONCELHO”
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Amigos, familiares e antigos professores 
do jornalista Celso Filipe, marcaram 
presença na sessão de apresentação 
do seu mais recente livro “O Que Faria Eu 
se Estivesse no Meu Lugar”, que decorreu 
dia 19 de março, na Biblioteca Municipal 
de Grândola. O livro apresenta António 
Lobo Antunes numa visão intimista sobre 
o amor, a amizade, a infância, a família, 
o ofício de escritor, a fama, os prémios 
e a posteridade, num relato construído 
a partir de 10 conversas que tiveram 
lugar entre abril e agosto de 2016. Celso 
Filipe convidou para estarem consigo 
nesta sessão, António Figueira Mendes, 
Presidente da Câmara Municipal 
de Grândola, Miguel Prado, Jornalista 
do Expresso, e Ana Pereirinha, Editora 
da Planeta.

CELSO FILIPE 
APRESENTOU 
NOVO LIVRO

A 3.ª Maratona BTT “Serras de Grândola” 
foi disputada por mais de quatro centenas 
de atletas. Organizada pelo Clube BTT de 
Grândola, com o apoio do Município de 
Grândola, a prova integrada no IIº Troféu BTT 
do Litoral Alentejano, assume-se como um 
grande evento do calendário desportivo 
e de competição, representando, ao mesmo 
tempo, uma excelente forma de divulgação 
e promoção da Serra de Grândola, um dos 
ex-libris do nosso Concelho e que apresenta 
condições únicas para a prática de diferentes 
atividades ao ar livre e desporto de natureza.

MAIS DE 400 ATLETAS PARTICIPARAM NA 3.ª 
MARATONA DE BTT “SERRAS DE GRÂNDOLA”

Grândola festejou e brincou ao Carnaval um 
pouco por todo o Concelho. Bailes, festas 
e corsos carnavalescos organizados pelo 
movimento associativo, marcaram esta quadra 
festiva com destaque para o grande desfile 
das crianças promovido pela Ludoteca, com 
a participação de diversas entidades 
do Concelho e o apoio do Município. O já 
tradicional Carnaval de Melides, com muita 
sátira à mistura, foi também um dos pontos 
altos do Carnaval no concelho de Grândola.

CARNAVAL ANIMOU CONCELHO

MUNICÍPIO APRESENTOU 
4 CANDIDATURAS   
ÀS 7 MARAVILHAS 
ALDEIAS DE PORTUGAL
O Município de Grândola candidatou as aldeias 
de Canal Caveira, Lousal, Melides e Santa Mar- 
garida da Serra ao novo concurso das 7 Maravi- 
lhas Portugal. Consciente da forte concorrência, 
o executivo decidiu apresentar esta candidatura 
por considerar que estas iniciativas contribuem 
de forma significativa para a promoção do país e 
das regiões e, apesar de nenhuma das aldeias ter 

passado à fase seguinte, a participação de Grân-
dola neste concurso, a que concorreram mais de 
300 aldeias de todo o pais, constituiu uma im- 
portante oportunidade de mostrar e afirmar as 
potencialidades do Concelho através da candi-
datura de quatro aldeias representativas das ca- 
racterísticas ímpares que distinguem o nosso 
território. 

O amor saiu à rua no Dia de São Valentim! 
No dia 14 de fevereiro a avenida que 
dá acesso às Escolas EB 2,3 D. Jorge 
de Lencastre, Secundária António Inácio 
da Cruz e Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de Grândola 
encheu-se de cartazes onde se liam 
frases como “E Amor é isto: Não Prende, 
Não Aperta, Não Sufoca.” ou “Arranca 
sorrisos de quem te ama. E não 
lágrimas”. A campanha de Sensibilização, 
promovida pelo Município, estendeu-se 
ao centro de Grândola e incluiu também 
um mural, no edifício municipal, com 
as selfies enviadas pelos casais 
de namorados no âmbito do 3º concurso 
de selfies lançado pelo Estúdio Jovem. 

COMEMORAÇÃO 
DO DIA 
DOS NAMORADOS
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TEATRO DO MUNDO PASSOU  
NOVAMENTE PELA VILA MORENA

Cravos, Música e Poesia marcaram a homenagem 
a Zeca Afonso, no dia 23 de fevereiro, data em que 
se assinalou os 30 anos da morte do autor do 
“Grândola Vila Morena”. A homenagem contou 
com a presença do Presidente da Câmara Muni- 
cipal de Grândola, António Figueira Mendes, e 
com as participações de Camilo Mortágua, Ma- 
nuel Teixeira, Manuel Lopes, António José Cardo-
so, José Veiga, Grupo Etnográfico de Grândola, 
Academia Cantiga de Amor e do Grupo de Can- 
tares da Aldeia de Azinheira de Barros. A iniciati-
va da AJA – Associação José Afonso decorreu na 
zona envolvente às Esculturas a José Afonso, 
situadas junto ao Complexo Desportivo Municipal 
e no Largo José Afonso.

O cantor e compositor Paulo Ribeiro apresentou 
em Grândola, pela primeira vez ao público, o seu 
novo trabalho discográfico. O álbum "O céu como 
teto e o vento como lençóis" é integralmente com- 
posto a partir da poesia de Manuel da Fonseca, 
escritor maior do Alentejo. O espetáculo, que de- 
correu no Cine Granadeiro – Auditório Municipal, 
assinalou também os 15 anos de carreira de Pau- 
lo Ribeiro e contou com a participação especial de 
Ana Lúcia Magalhães e Fernando Pardal.

Café”. Klemente Tsamba, ator, músico e artista 
plástico, apresentou no dia 17 uma performance 
baseada na tradição oral dos contadores de his- 
tórias africanas, a partir de “Ualalapi”, obra pre- 
miada do escritor moçambicano Ungulani Ba Ka 
Khosa. “Nos Tempos de Gungunhana” é um con- 
to contado e cantado com a graça dos ritmos tra- 
dicionais moçambicanos. 

CINE GRANADEIRO RECEBEU ESPETÁCULO 
DE LANÇAMENTO DO NOVO ÁLBUM DE PAULO RIBEIRO

CRAVOS PARA O ZECA           
HOMENAGEM A JOSÉ AFONSO

ATIVIDADE DO DIA DA 
ÁRVORE NO ECO – PARQUE 
MONTINHO DA RIBEIRA

O Município de Grândola assinalou o 
Dia Mundial da Árvore com a plantação 
de 15 árvores características de zonas 
húmidas, concretamente, 10 choupos 
e 5 freixos. Na iniciativa de 
consciencialização para a necessidade 
de preservação da floresta, participaram 
alunos do 1º ciclo do ensino básico de 
Grândola, Melides e Ameiras e elementos 
da GNR / SEPNA – Serviço de Proteção 
da Natureza e Ambiente. Num ato 
simbólico, os alunos que efetuavam um 
passeio pedestre, plantaram uma árvore 
no Eco Parque - Montinho da Ribeira.

AGRUPAMENTO ENTREGOU 
PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR 

Nos dias 9 e 10 de fevereiro o Cine 
Granadeiro encheu-se para assistir 
à Cerimónia de entrega dos Diplomas 
aos alunos que concluíram o Ensino 
Secundário e dos Prémios de Mérito 
aos alunos que se distinguiram pelo 
seu desempenho, no ano letivo de 
2015-2016. A atribuição dos prémios tem 
como principal objetivo a valorização 
do trabalho realizado pelos alunos. 

COMEMORAÇÕES DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER

Sob o lema "A Voz das Mulheres pela 
Igualdade, Direitos, Desenvolvimento, 
Paz” Grândola assinalou o Dia 
Internacional da Mulher com uma 
ação de rua de distribuição de cravos 
e postais às Mulheres da Vila Morena, 
a que se seguiu o tradicional almoço 
convívio, que juntou várias dezenas de 
mulheres do Concelho para celebrar 
a efeméride. No Cine Granadeiro 
houve cinema com entrada gratuita 
para todas as mulheres. 

O FITA – Festival Internacional de Teatro do Alen- 
tejo voltou a Grândola nos dias 10 e 17 de março, 
com dois espetáculos protagonizados por dois 
grandes artistas. Júlio Ramírez, encenador, dra- 
maturgo e ator, dirige há 25 anos, em Cuba, o 
Teatro D’ Dos. Residente no complexo cultural 
Raquel Revuelta, no centro de Havana, trouxe ao 
palco do Cine Granadeiro o monólogo “El Último 
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A MEMÓRIA PAROQUIAL 
DE MELIDES – 1758 

1 Arquivo Nacional Torre do Tombo, Memórias Paroquiais, vol. 23, nº 123, p. 775 a 776 (PT/TT/MPRQ/23/123). Transcrição para português atual. 

As Memórias Paroquiais são constituídas pela 
coleção de respostas dadas pelos párocos do rei- 
no ao inquérito lançado ao continente português, 
em 1758, pelo Secretário de Estado dos Negó- 
cios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Me- 
lo. Relativamente ao atual território grandolense 
estão disponíveis as Memórias Paroquiais de San- 
ta Margarida da Serra, de Azinheira dos Barros, 
de São Mamede do Sádão e de Melides, desco- 
nhecendo-se o paradeiro das respostas relativas 
à vila de Grândola. O interrogatório encontra-
va-se dividido em três partes, referentes à locali-
dade, à serra e ao rio, e pretendia obter informa- 
ções de caráter geográfico, demográfico, histó- 
rico, económico, administrativo, judicial e ecle- 
siástico, sobre as paróquias e povoações e co- 
nhecer, simultaneamente, os danos provocados 
pelo terramoto ocorrido em 1 de novembro de 
1755. Esta fonte de informação apresenta um re- 
trato das paróquias e das povoações no início da 
2.ª metade do séc. XVIII, sendo incontornável no 
âmbito da História Local e Regional.

TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTO1:
Resposta aos interrogatórios que me foram re- 
metidos pelo Reverendíssimo Vigário da Vara da 
Comarca de Santiago de Cacém, por ordem do 
Reverendíssimo e Excelentíssimo Arcebispo de 
Évora. 
É esta freguesia chamada Melides na província 
do Alentejo, Campo de Ourique, do Arcebispado 
de Évora, Comarca e termo da vila de Santiago 
de Cacém.
Contém dentro da aldeia cem vizinhos, e no cam- 
po trezentos e cinquenta, pouco mais ou menos. 
Está situada em um baixo, não se descobre dela 
terra alguma, dista três léguas da vila do Cacém 
donde é termo.
A paróquia está dentro do lugar, não tem mais 
aldeias nem lugares, porque tudo o mais são 
montes ou casais pelas herdades.
O orago desta igreja é São Pedro, tem cinco al- 
tares: um de São Pedro, outro de Nossa Senho-
ra do Rosário, outro das Almas, do Santíssimo Sa- 
cramento e de São Luís. Tem pároco curado, pos- 

to pela Mesa da Consciência, freire da Ordem de 
Santiago, que tem de côngrua dez quarteiros de 
trigo e dez mil réis e dois moios de cevada; não 
tem mais benefícios, não tem conventos, nem 
hospital, não tem ermidas. Os frutos que reco- 
lhem os moradores, em pouca abundância, é 
trigo, centeio, cevada e milho. 
Não tem juiz mas é do governo do juiz de fora da 
vila de Cacém. 
Não tem feira, nem correio, nem se serve dele 
de parte alguma. Dista da cidade de Évora ca- 
torze léguas, e da de Lisboa quinze. 
Há nesta terra uma fonte, ou olho de água bas- 
tante, de que moem quatro moinhos todo o ano, 
e vai dar a uma lagoa que se comunica com o 
mar e dista este olho de água do mar uma lé- 
gua, não tem virtudes de que se faça menção.
Do terramoto de 1755 a maior ruína que se viu 
padecer foi na igreja, que foi abaixo mas está re- 
parada.
Não tem serra de que possa dar notícia.
Não tem rio algum de que possa dizer coisa al- 
guma.
Não há coisa alguma mais digna de relatar em 
os interrogatórios e por verdade me assinei. Me- 
lides, 8 de Julho de 1758.
O padre de Melides Jerónimo Guerreiro Aires.

Notas: A freguesia de Melides esteve incorpora-
da no concelho de Santiago do Cacém até ao ano 
de 1855. Nesta data foi transferida para o con- 
celho de Grândola, onde permaneceu até 1870, 
ano em que regressou a Santiago do Cacém. Des- 
de 1895 permanece integrada no concelho de 
Grândola. 
Não obstante a Ermida de Santa Marinha, primei- 
ro orago da freguesia de Melides, já se encon-
trar construída no séc. XVI, o pároco, por lapso, 
omitiu a sua existência.

IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DE MELIDES. DÉCADA DE 1950. 

FONTE DOS OLHOS. LAGOA DE MELIDES. 
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RIGOROSA GESTÃO FINANCEIRA 
PERMITIU REDUZIR 30% 
DA DÍVIDA E 50% DO PRAZO 
DE PAGAMENTO A FORNECEDORES

O executivo municipal continuou, ao 
longo de 2016, uma rigorosa gestão 
financeira, que permitiu atingir 
o ponto de equilíbrio das contas 
do município, através da redução de 
dívida e do controlo e ajustamento 
das despesas públicas.
O trabalho desenvolvido ao longo 
do mandato autárquico permitiu 
reduzir 30% da dívida total, 
passando de 14 milhões de euros, 
em 2013, para os 9,8 milhões 
de euros registados em 2016, o que 
representa uma diminuição 
de 4,2 milhões de euros em apenas 
três anos.  

A diminuição da dívida, pelo terceiro ano consecu- 
tivo, coloca de novo o município numa situação es- 
tável e equilibrada, que alicerça as condições de 
governabilidade, melhorando a imagem de credi-
bilidade do município para o exterior, mas também 
melhorando e reforçando a capacidade de res- 
posta dos serviços municipais, através do apetre-
chamento e melhoria das condições de trabalho. 
Assim, sem qualquer dívida em atraso registada 
no Mapa de Pagamentos em Atraso (PA’s) e com 
um prazo médio de pagamento a fornecedores de 
60 dias, encontra-se o município em condições de 
iniciar um ciclo de investimento, que para além de 
necessário, é consciente e reforçado por fontes de 
financiamento comunitário.

Milhões de Euros

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

EVOLUÇÃO DO MAPA DOS PAGAMENTOS EM ATRASO (PA’S)

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES
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AZINHEIRA DOS BARROS
ACORDO ENTREGA APEADEIROS FERROVIÁRIOS DE AZINHEIRA DOS BARROS 
E LOUSAL À JUNTA DE FREGUESIA
A IP Património, uma das empresas do Grupo Infraestruturas de Portugal, assinou com a Junta 
de Freguesia de Azinheira dos Barros o acordo para a cedência dos dois apeadeiros ferroviários 
que existem na Freguesia, por um período de 17 anos. Numa primeira fase, existiu um período 
experimental em que a cedência do apeadeiro de Azinheira dos Barros implicava como 
contrapartida a limpeza regular do espaço e a manutenção da envolvente, tendo um acerto 
contabilístico uma vez por ano com o objetivo de não gerar lucro a nenhuma das partes. Agora, 
e ultrapassada esta fase experimental, foi decidido alargar o acordo ao apeadeiro do Lousal, 
tendo este agregada a antiga habitação dos ferroviários, usando o mesmo modelo que o anterior. 
Nos próximos 17 anos, a Junta de Freguesia assumiu o compromisso de recuperar a habitação 
do apeadeiro do Lousal, e dela dar o uso que tiver por conveniente, incluindo arrendamento 
a terceiros, e ainda o compromisso de pavimentar o acesso que liga o apeadeiro de Azinheira 
dos Barros à estrada de asfalto. Com esta intervenção, recuperam-se mais duas áreas até aqui 
abandonadas e ganham nova vida com o acordo. 

CARVALHAL
MÊS DA JUVENTUDE 
Integrado no Programa do Mês da Juventude do Município de Grândola, a Freguesia do Carvalhal 
organizou e realizou um conjunto de iniciativas para jovens entre os 9 e 15 anos de idade. No dia 11 
de março, realizou um torneio de futebol 5 no campo de jogos na Lagoa Formosa. Dia 18 de março 
um Jogo de Orientação Peddy-Paper, pelas ruas e jardins públicos da Freguesia. Dia 1 de abril, a 
Freguesia proporcionou aos jovens a experiência da pesca, realizando uma manhã de pesca na Vala 
Real. Estas atividades tiveram como objetivos: a comemoração do Mês da Juventude, a ocupação 
de tempos livres e a motivação para a prática de atividades ao ar livre. Contámos com o apoio da 
Associação Recreativa Desportiva Cultural Lagoas e Praias e do CAP de Grândola. Participaram 
nestas atividades cerca de 53 Jovens, revelando bastante interesse em todas estas atividades.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
FREGUESIA DE GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA 
CONTINUA A SER UMA FREGUESIA ACTIVA 
Na tarde de 5 de fevereiro, e pelo sexto ano consecutivo, a Junta de Freguesia organizou um Desfile 
de Carnaval sob o tema “Com o Carnaval na Cabeça” onde a participação das crianças e da população 
em geral foi a maior de sempre. A nossa vila ficou bem mais animada com uma grande participação 
popular. Um desfile de Carnaval que já é um marco importante do Carnaval em Grândola. A Junta 
de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra pretendeu assim que a tradição volte a ser 
o que era! Esta iniciativa contou com a colaboração de várias instituições e garantiu a celebração da 
época carnavalesca com muita alegria, cor e brincadeira. A Junta de Freguesia de Grândola e Santa 
Margarida da Serra agradece a todos os que fizeram deste Carnaval um dos mais animados e onde 
a tradição voltou a ser o que era! Dia 8 de março a Junta de Freguesia procedeu à entrega de cravos 
às mulheres da freguesia juntamente com a Câmara Municipal, o MDM, e a Cercigrândola, seguido 
de almoço convívio que juntou cerca de 150 pessoas. A Junta de Freguesia de Grândola e Santa 
Margarida da Serra prestou uma justa homenagem a todas as mulheres da freguesia, pelo seu 
empenho e dedicação nomeadamente tentando construir uma freguesia mais justa e igualitária.

MELIDES
MELIDES FESTEJOU CARNAVAL COM FOLIA À MISTURA E MUITA ALEGRIA 
O Carnaval de Melides saiu à rua, pelo terceiro ano consecutivo, para animar as principais artérias 
da localidade. A organização é da associação Lufada D’Ideias. Contou com os apoios da Junta 
de Freguesia, Casa do Povo e Município de Grândola. O desfile realizou-se, no sábado dia 
18 de fevereiro, com a presença de 16 carros alegóricos, um total de 150 foliões e a assistir perto 
de 1200 pessoas. Este ano, o carnaval contou com a presença de 2 carros alegóricos oriundos 
da freguesia de São Francisco, no concelho de Santiago do Cacém, para além de outros que vieram 
de vários locais da freguesia, como por exemplo: Vale de Figueira, Valinho da Estrada, Fontainhas 
e Caveira e Aldeia de Melides. Seguiu-se o baile de máscaras e a atribuição dos prémios para 
os participantes. O 1° lugar foi, pelo terceiro ano consecutivo, para o Grupo ‘Alegria Ruidosa’ com 
o tema “Melides West”. O mesmo foi abrilhantado pela acordeonista Rita Melo.

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS

 DE FREGUESIA DO CONCELHO.
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INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Obras Municipais

JÁ INICIARAM AS OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO 
DA COBERTURA DOS PAVILHÕES DA FEIRA
A obra, no valor superior a 200 mil euros, vai dotar este equipamento 
municipal de mais e melhores condições. A intervenção incidirá sobretudo 
nas coberturas e contempla a substituição total das já muito deterioradas 
telhas de zinco, por uma única cobertura, autoportante, que irá abranger 
os dois pavilhões e o corredor central - aumentando deste modo a área 
coberta para 2.200 m2. Os trabalhos começaram no mês de março 
e deverão estar concluídos num prazo de 120 dias, a tempo de receber 
a Feira de Agosto.

ESTÁ CONCLUÍDA A CONSTRUÇÃO 
DE INFRAESTRUTURAS NO LOTEAMENTO L1 
– CARVALHAL
Terminou recentemente a empreitada para construção de infraestruturas 
no loteamento L1 – na freguesia do Carvalhal. Esta obra, há muito 
reivindicada pelos moradores, contemplou o prolongamento da rede 
de abastecimento de água, assim como o prolongamento da rede 
de drenagem de águas residuais domésticas e da rede de drenagem 
de águas pluviais, em toda a extensão do loteamento. Concluídos 
os trabalhos, os moradores devem agora solicitar aos serviços municipais, 
as ligações dos respectivos ramais para que possam ter acesso às redes 
de saneamento básico.

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 
DAS CASAS DE BANHO E BALNEÁRIO 
DO PARQUE DESPORTIVO ESTÃO CONCLUÍDAS
Estão concluídos os trabalhos de remodelação e requalificação das casas 
de banho públicas e do balneário visitado do Parque Desportivo Municipal. 
A intervenção iniciada em janeiro deste ano incluiu a remodelação da rede 
de água e esgotos, o revestimento em azulejo, colocação de pavimento 
antiderrapante, instalação de novos equipamentos sanitários e pintura. 
De referir que os balneários do Parque Desportivo, cuja construção tem 
mais de 30 anos, nunca tinham sido objeto de obras de requalificação, 
apresentando por isso um elevado estado de degradação e condições 
insuficientes para os utilizadores deste importante equipamento municipal. 
Até ao final do ano prevê-se a requalificação dos restantes balneários.

MUNICÍPIO GARANTE CERCA DE UM MILHÃO 
DE EUROS PARA AUMENTAR E MELHORAR 
O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E A DRENAGEM 
E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
Foram aprovadas as cinco candidaturas submetidas, pelo Município 
de Grândola, ao PO SEUR - Programa Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos. Os projetos candidatados e aprovados têm 
um investimento total de 1.105.897,41 e um financiamento de 928.965,29 
e vão permitir aumentar a qualidade do serviço disponibilizado à população 
e, simultaneamente, elevar a taxa de cobertura de abastecimento de água 
e de drenagem e tratamento de águas residuais no Concelho. No âmbito 
do PO SEUR foram aprovados os projetos de execução de um novo Sistema 
de Abastecimento de Água e um Sistema de Drenagem e Tratamento 
de Águas Residuais de Brejinho de Água, Reforço do Abastecimento 
de Água na Freguesia de Melides, extensão da Rede de Drenagem de Águas 
Residuais Domésticas da vila de Grândola, nomeadamente na Azinhaga 
das Milharadas e na Rua Camilo Castelo Branco e Elaboração de cadastro 
das Infraestruturas existentes dos Sistemas em baixa de Abastecimento 
de Água e de Saneamento de Águas Residuais.






