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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
Comemorámos recentemente os 470 anos da atribuição do Foral a Grândola. Uma da- 
ta especial para todos, celebrada por todo o Concelho com um programa de elevada 
qualidade, amplamente participado, realizado em parceria com as Juntas de Freguesia 
e com o Movimento Associativo Popular. 

Continuámos, neste período, a tirar partido das potencialidades do nosso terri- 
tório e a aumentar a nossa atratividade; Realizámos mais uma edição da Feira 
de Chocolate, onde pela primeira vez os produtos locais tiveram um merecido 
destaque: O Bolo de Rosas, as Alcomonias, os Rebuçados Artesanais e as Quei-
jadas de Batata Doce. 
O nosso Concelho recebeu durante estes meses inúmeros visitantes, à desco-
berta das nossas características ímpares; Exemplo disso foi a realização de mais 
uma edição do desafio turístico de navegação e fotografia, Grândola Aventura, 
da passagem de automóveis antigos, para além das frequentes provas de Pesca 
Desportiva e dos percursos na nossa magnífica Serra.

Na área Cultural, como tem sido hábito no último ano, muitas foram as iniciativas de 
elevada qualidade que aconteceram. Destaque para as Comemorações dos 50 anos da 
ESAIC, realizadas em parceria com a Associação de Antigos Alunos, Professores e 
Funcionários da Escola Agro-Industrial António Inácio da Cruz e com o Agrupamento de 
Escolas N.º 1 de Grândola, que tiveram um diversificado programa, onde se destaca a 
exposição “António Inácio da Cruz – Um homem, uma escola, uma comunidade”.
Ainda nesta área, destaque especial para as Comemorações dos 25 Anos da Biblioteca 
Municipal. Este, que é o maior espaço cultural do nosso Concelho, e que tem mantido 
uma atividade de grande qualidade ao longo destes anos, recebeu recentemente a 1ª 
fase das obras de melhoramento, adaptando os espaços às funcionalidades atuais. 
Nas áreas operacionais, queremos melhorar a nossa intervenção; Adquirimos recente-
mente novos veículos de apoio às Obras Municipais, renovando e reforçando a frota exis- 
tente, que na sua maioria já está obsoleta e degradada. Foi adquirido um Camião/Trac-
tor de 420cv, um Porta Máquinas com 13 metros, uma Banheira para carregamento de 
Terras, com capacidade para 20 toneladas e um Cilindro de 12 toneladas. Desta forma, 
colmatamos diversas necessidades, que limitam claramente a intervenção municipal.
Concluímos recentemente a pavimentação da estrada do Brejinho de Água, estando já 
em execução a pavimentação da estrada das Bicas. Ambas as estradas encontravam-se 
em elevado estado de degradação, sendo a sua reparação uma antiga reivindicação das 
populações.
Assinámos, no dia 1 de Outubro, os novos documentos de delegação de competências 
para as Juntas de Freguesia, introduzindo regras de equidade e rigor na repartição das 
verbas e pondo fim a situações de descriminação e falta de critérios até então exis- 
tentes.
A audição na Assembleia da República, no seguimento da petição realizada pela manu- 
tenção da Repartição de Finanças de Grândola, garantiu-nos que esta Repartição não 
irá fechar, até ao fim da presente legislatura.
Para terminar, não poderia deixar de fazer uma referência ao primeiro ano de mandato 
deste novo executivo municipal. Apesar da complexa conjuntura, marcada por suces-
sivos ataques ao poder local, pela crise social que se agrava a cada dia e pela elevada 
dívida municipal, temos conseguido atingir os objetivos a que nos propusemos, com re- 
sultados bastante satisfatórios, e que estão à vista de todos. Adotámos, desde a primei-
ra hora, uma postura justa, transparente e solidária, sem vaidades ou interesses pes- 
soais e carreiristas, focados essencialmente em servir a população do Concelho.
Sabemos que ainda há graves problemas para resolver, mas estamos confiantes, deter-
minados e empenhados em continuar a trabalhar para colocar em prática a estratégia 
definida, promovendo um desenvolvimento integrado e sustentado do Concelho, redu- 
zindo assimetrias e desigualdades, e focados em prestar um serviço público, transpa- 
rente, de qualidade e proximidade.

E. gab.presidente@cm-grandola.pt | T. 269 450 027
Atendimento aos Munícipes: 2ª feira › 9:30h – 12:30h
Reuniões de Câmara: Quinzenalmente › 10:00h › Sala de Sessões da Câmara Municipal

Apesar da complexa 
conjuntura, marcada 
por sucessivos ataques 
ao poder local, pela 
crise social que se 
agrava a cada dia 
e pela elevada dívida 
municipal, temos 
conseguido atingir 
os objetivos a que 
nos propusemos.

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal
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breves

Embaixador de França visitou o Concelho

 Projeto Rampa apresentado em Grândola 

Jean-François Blarel, embaixador de França em Portugal, acompanhado do Presidente da 
Câmara do Comércio e Indústria Luso Francesa e de um conjunto de empresários e potenciais 
investidores, esteve Grândola em visita oficial no passado dia 20 de novembro. A delegação foi 
recebida nos Paços do Concelho a que se seguiu um conjunto de visitas com o objetivo de dar 
a conhecer as potencialidades do concelho e alguns dos mais significativos projetos de 
desenvolvimento em curso na Aldeia Mineira do Lousal, no litoral e na Península de Tróia. 
A visita – liderada pelo Presidente da Câmara –  insere-se na estratégia do Município 
de captação de investimento que contribua para o crescente desenvolvimento económico 
do Concelho e para a criação de novas oportunidades de emprego e de negócio.

“Pensão Avenida” 
é o mais recente trabalho de António Chainho 
A sessão de apresentação na Biblioteca Municipal de Grândola, a 24 de Outubro, reuniu muitos 
convidados que não quiseram perder a oportunidade de conhecer em primeira mão a história 
de “Pensão Avenida” que “assenta a sua narrativa numa vila alentejana, Almedreia, em quase 
tudo semelhante a Grândola, terra do autor. As cumplicidades entre os hóspedes residentes, 
características de uma pensão dos anos 60 determinam o fio condutor de quase todo o enredo”.

A CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral apresentou no dia 29 de Outubro 
em Grândola o Manual de Orientações Técnicas que resultou do projeto RAMPA. Este 
manual traduz-se na publicação de um Guia ou Regulamento de Acessibilidade, com base 
nos estudos efetuados, garantindo a sistematização das principais orientações técnicas 
em matéria de acessibilidade, a fim de orientar futuras intervenções ao nível do espaço 
público, edificado, transportes, comunicação e infoacessibilidade.

Conselho Municipal de Segurança 
reúne após interrupção de seis anos
Os novos membros do Conselho Municipal de Segurança de Grândola tomaram posse no dia 13 de 
novembro. O órgão com funções de natureza consultiva, de articulação, informação e cooperação é 
presidido pelo Presidente da Câmara e constituído pelo Presidente da Assembleia Municipal, Presidentes 
das Juntas de Freguesia, um representante do Ministério Público da Comarca, o Comandante da GNR, 
o Comandante da Corporação dos Bombeiros Mistos de Grândola, um representante da ARS Alentejo, 
responsáveis pelos organismos de assistência social com intervenção na área do município e associações económicas, patronais e sindicais 
e sete cidadãos de reconhecida idoneidade, designados pela Assembleia Municipal. A primeira reunião do novo Conselho Municipal serviu 
para analisar a alteração ao regulamento e a situação de segurança no concelho. Recorde-se que este órgão municipal não reunia desde 2008.

Ciclo de conversas em Grândola
Nos meses de setembro e outubro tiveram lugar as duas últimas sessões de 2014 do Ciclo de Conversas 
em Grândola, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal e do Centro Local de Aprendizagem 
da Universidade Aberta. No dia 20 de setembro, o Cineteatro Grandolense recebeu uma sessão, dedicada 
à temática “Cultura, Participação e Inclusão” que contou com a presença da coreógrafa Madalena 
Victorino e do responsável pela Direção geral e artística da Cassefaz – Produção Cultural, Miguel Abreu. 
“Igualdade de Género: As Mulheres no Séc. XXI” foi o tema em debate na última sessão, que teve lugar 
no Auditório da Biblioteca Municipal de Grândola no Dia Municipal para a Igualdade, que se assinalou 
a 24 de outubro. Helena Neves, socióloga e membro da direção da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, e Isabel Rebelo, 
co-fundadora e dirigente da SEIES – Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social abordaram a questão da igualdade 
e da desigualdade, da semelhança e da diferença e chamando a atenção para o que tem vindo a ser feito, a nível internacional e nacional, 
na luta pela igualdade de género.

Filmagens da novela 
Mar Salgado na Marina de Tróia
Estão a decorrer em Tróia as gravações da novela que a SIC exibe em horário nobre e que já é líder 
de audiências. No sábado dia 1 de novembro o núcleo jovem de Mar Salgado esteve na marina para 
mais um dia de filmagens. A novela de Inês Gomes que conta nos papéis principais com nomes 
como os de Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira, Joana Santos e José Fidalgo poderá ver o seu 
número de episódios aumentado o que significa uma ainda maior promoção do concelho e da região.
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Feira de Chocolate

Feira de Chocolate
recebeu mais de 18 mil visitantes
Nem a chuva desmobilizou os milhares apreciadores do chocolate que de 6 a 9 de novembro se deslocaram ao Parque de Feiras e 
Exposições de Grândola para provar e degustar os mais variados produtos apresentados pelos 80 expositores presentes na 8.ª edição da 
Feira de Chocolate. Este ano as Juntas de Freguesia foram convidadas a promover a doçaria regional: o famoso Bolo das Rosas da Fre- 
guesia de Grândola e Santa Margarida da Serra, as típicas alcomonias de Melides, as queijadas da batata-doce – um dos produtos com 
maior expressão na economia do Carvalhal – e os rebuçados artesanais de Azinheira dos Barros estiveram em destaque durante o 
certame através do stand permanente e também no espaço do showcook que voltou a ser novamente um dos pontos altos da Feira.

Os Concertos de Sérgio Rossi e David Antunes & The Midnight Band com os convidados especiais Vanessa Silva e FF, a animação de rua 
com o grupo 1pé na Lua 1pé na terra, a performer de manipulação de fogo, os momentos musicais e de dança proporcionados pelo Grupo Coral 
do programa Viver Solidário e Danças Coreografadas da USG, Grupo Coral e Etnográfico da Pluricoop da Grândola, Dance Kids e Dance 
Teen do Grândola Sports Club e Maria Adélia Botelho e Jovens Acordeonistas e a Morenita Ó Tuna completaram mais uma edição do certame.
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Atividade Municipal

Câmara Municipal de Grândola reforça  
a delegação de competências nas Juntas de Freguesia 

Tróia recebeu X Congresso de Juízes portugueses  

O presidente da Câmara Municipal de Grândola, a presidente da Junta de Freguesia 
de Grândola e Santa Margarida da Serra e os presidentes das Juntas de Freguesia 
de Azinheira dos Barros, Carvalhal e Melides assinaram no dia 1 de Outubro os acordos 
de execução e os contratos interadministrativos que regulam e formalizam, nos termos 
da lei n.º75/2013 de 12 de setembro, o processo de transferência de competências 
da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia do Concelho. Na mesma cerimónia 
foram ainda assinados os protocolos de colaboração entre a Câmara e as Juntas visando 
o apoio do Município a atividades de relevante interesse público concelhio organizadas 
e desenvolvidas pelos órgãos executivos das Freguesias. A assinatura destes documentos 
culmina um processo necessariamente longo de estudos técnicos e de discussão franca 
e cooperante entre as entidades, no sentido de privilegiar a maior qualidade do serviço 
público autárquico e transferir para as Juntas de freguesia as competências que se 
justificassem e os meios suficientes e adequados ao seu cumprimento. Há um reconhecimento geral da importância do trabalho realizado 
sublinhando-se a definição de critérios consensualizados e uniformes cumprindo integralmente os princípios da igualdade, da não 
discriminação e da prossecução do interesse público. Os novos acordos, contratos e protocolos assinados representam um aumento 
superior a 6% das transferências de verbas da Câmara para as Juntas do Concelho, num total aproximado de 420 mil euros por ano.

“Estatuto e Diálogo com a Sociedade – Defesa da Cidadania no Estado de Direito” foi o tema 
do X Congresso dos Juízes Portugueses que decorreu em Tróia entre 2 e 4 de outubro. 
Na Sessão Solene de Abertura, o Presidente de Câmara referiu que a escolha do concelho 
de Grândola e, em particular, da península de Tróia, para a realização deste Congresso, 
não poderia ter sido mais acertada, ao reunir num local com passado, presente e futuro 
relevantes aqueles que são o garante da transmissão e da salvaguarda, de geração em 
geração, de valores e princípios fundamentais de cidadania. Perante uma plateia de 400 
juízes, António Figueira Mendes salientou tratar-se ainda de uma escolha muito acertada, 
por trazer ao concelho de Grândola “os titulares de um dos órgãos de soberania do Estado, 
num momento em que outro órgão de soberania – o Governo – encerra serviços essenciais 
às populações, condicionando e limitando o desenvolvimento dos territórios do interior 
e de todas as zonas mais afastadas dos principais centros urbanos.” Para o Presidente 
da Câmara de Grândola “a justiça é um pilar essencial do Estado democrático e um fator 
determinante para o desenvolvimento nacional, regional e local”. 

Participação pública em todo o concelho      
para discutir o Plano Diretor Municipal 

Petição contra o encerramento da repartição de finanças de Grândola       
levou autarcas do concelho à Assembleia da República 

O Município de Grândola promoveu no mês de Setembro, no âmbito da Revisão do Plano 
Diretor Municipal de Grândola, um conjunto de sessões de participação públicas, que pre- 
tenderam dar a conhecer à população em geral e aos agentes locais, a primeira fase dos 
trabalhos: Fase 1 - Caracterização e Diagnóstico, bem como alguns dados representativos da 
necessidade da revisão deste Instrumento de Planeamento Estratégico. 

Convictos de que um Plano com estas características não pode deixar de contar com a participação de todos, as sessões públicas desloca- 
ram-se a todas as freguesias do Concelho, o que permitiu auscultar a população local e os diversos intervenientes, relativamente às suas 
opiniões e visões para o território concelhio. A adesão e o envolvimento da população geral e dos vários agentes políticos, económicos, 
ambientais, turísticos e sociais, nas sessões, superaram a expectativas, estando previstas – de acordo com a metodologia adotada e a 
calendarização definida – outras sessões de participação públicas nas fases subsequentes da Revisão do PDM. 

O Presidente da Câmara Municipal de Grândola, António Figueira Mendes, liderou no pas- 
sado dia 24 de setembro a comitiva que se deslocou à Assembleia da República para a au- 
dição sobre o encerramento da Repartição de Finanças de Grândola. A comitiva, composta 
também pelo Presidente da Assembleia Municipal de Grândola e por todos os Presidentes 
das Juntas de Freguesia do Concelho, foi recebida pelo Deputado Cristóvão Crespo, relator 
da petição, que garantiu aos autarcas grandolenses que até ao fim da presente legislatura 
não haveria alterações ao funcionamento da Repartição de Finanças de Grândola, garantin-
do ainda que iria propor que este assunto fosse discutido em sessão plenária. António 
Figueira Mendes, no final da audição, valorizou o esforço e a união de todos os autarcas e 
populações em torno desta questão, salientando que “Vale sempre a pena Lutar”.
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Comemorações do Concelho

Perante uma plateia de dezenas de pessoas, no Jardim Dr. Júlio do Rosário Costa, o Presidente da Câmara aproveitou a efeméride para falar 
do presente e apelar ao envolvimento de todos na construção de um futuro melhor para os cidadãos e cidadãs do Concelho. Referindo-se ao 
orçamento municipal para 2015, António Figueira Mendes afirmou que “O Município de Grândola terá, no próximo ano, um dos orçamentos 
mais restritivos da história do poder local democrático, conta à partida com um condicionamento de mais de 65%, afeto a despesas com 
pessoal, limitando deste modo a realização dos investimentos estruturantes que o Concelho necessita”. O Autarca lembrou a grave crise 
económica e social que o país e o Concelho atravessam e afirmou que é preciso intervir para combater o desemprego e fomentar o desen-
volvimento económico: “Devemos saber tirar partido das inúmeras e diversificadas potencialidades do nosso concelho, realizando atividades 
e ações que aumentem a nossa atratividade.” A seguir à intervenção do Presidente da Câmara os jovens músicos da Sociedade Musical 
Fraternidade Operária Grandolense brindaram a população com um concerto no emblemático Coreto.

Comemorações dos 470 anos   
de atribuição do foral a Grândola  
O Dia do Concelho foi assinalado com a cerimónia do Hastear da Bandeira, nos Paços do Concelho, com 
a participação do Corpo dos Bombeiros e da Sociedade Columbófila de Grândola e da Banda da Sociedade 
Musical Fraternidade Operária Grandolense. 

Cante Alentejano 
levou centenas ao cine Granadeiro   
O Cante Alentejano, candidato a Património Cultural Imaterial da Humanidade esteve este 
ano em destaque no programa das Comemorações do Dia do Concelho, com a exibição 
do documentário “Alentejo, Alentejo” de Sérgio Tréfaut, no passado dia 26 de outubro. 
A sessão teve casa cheia e contou ainda com a participação do Diretor da Casa do Cante, 
Paulo Lima, e a atuação do Grupo Coral Moços da Aldêa, com participação especial 
do Grupo Coral Coop. Recorde-se que o aclamado documentário foi distinguido no Indie 
Lisboa 2014 – Festival de Cinema Independente com o Prémio Allianz-Digimaster para 
a Melhor Longa-Metragem Portuguesa. “Alentejo, Alentejo” recebeu também o Prémio Tap 
para o Melhor Documentário Português.

A música foi um dos principais ingredientes 
do programa das Comemorações dos 470 
anos da atribuição do Foral a Grândola. 
No dia 21 de outubro o Grupo A Naifa 
apresentou no Cine Granadeiro Auditório 
Municipal o seu último álbum que assinala 
o 10.º aniversário da banda. No dia 25 
de outubro este equipamento municipal 
encheu para ver e ouvir os músicos 
das bandas civis dos Olivais, Cercal 
do Alentejo e de Grândola. 
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Feira de Agosto

Feira de Agosto     
recebeu milhares de visitantes 
De 28 de agosto a 1 de setembro Grândola esteve em festa! A maior Feira do Litoral Alentejano foi o motivo 
para a deslocação de milhares à Vila Morena.

O certame organizado pelo Município voltou a ser o ponto de encontro de munícipes e visitantes do nosso Concelho. 
Na cerimónia de inauguração presidida pelo Secretário de Estado da Administração Local, António Leitão Amaro assistiram centenas de 
convidados, entre os quais o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, Ceia da Silva, o Presidente do Conselho de Adminis-
tração do Crédito Agrícola Costa Azul, Jorge Nunes, Autarcas, Entidades Religiosas e Militares, representantes das Associações, Clubes e 
Coletividades do Concelho e os principais Agentes Económicos da Região.
Os espectáculos musicais do palco principal e palco bar, com destaque para os concertos com Ana Moura e Pedro Abrunhosa foram um 
contributo decisivo para o balanço positivo do certame, que este ano paralelamente às iniciativas e atividades habituais das edições anterio- 
res apostou também em duas novas vertentes: a valorização do património histórico através da exposição etnográfica patente ao público 
durante a Feira e a dinamização da agricultura – uma das potencialidades económicas do Concelho – com a realização do colóquio sobre 
política agrícola.
A chamada feira franca, o festival hípico, a tradicional corrida de toiros e o espaço das tasquinhas este ano com uma maior e mais variada 
oferta gastronómica contribuíram para a afirmação da Feira de Agosto como o maior evento de referência da região.

“Futuros apoios financeiros à agricultura PAC 2015 – 2020” foi o tema para o colóquio promovido 
pelo Crédito Agrícola Costa Azul e pela Confagri com o apoio do Município de Grândola.
A iniciativa juntou dezenas de participantes no Cine Granadeiro – Auditório Municipal.
Durante o colóquio os Presidentes da Câmara Municipal de Grândola e do Conselho 
de Administração do Crédito Agrícola Costa Azul assinaram um protocolo de colaboração entre 
as duas entidades que prevê a criação de linhas de crédito para a viabilização dos centros 
históricos de Grândola e Melides.

Colóquio discutiu futuros     
apoios financeiros à Agricultura 

CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO CORRIDA DE TOIROS FESTIVAL DE FOLCLORE STAND DE TURISMO COM UMA NOVA IMAGEM 

FESTIVAL HÍPICO ANA MOURA EXPOSIÇÃO ETNOGRÁFICA TRIBUTO A U2

PEDRO ABRUNHOSA E COMITÉ CAVIAR FEIRA FRANCA MUITO PÚBLICO NOS ESPETÁCULOS
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Biblioteca Municipal de Grândola 25 anos

Um quarto de século a dar livros a ler, 
músicas a ouvir, filmes a ver  
A ser a casa da cultura de todos e de cada um

A Biblioteca Municipal de Grândola foi inaugurada em 28 de Outubro de 1989, passando a integrar a Rede Nacional de Leitura Pública. Desde 
então, de acordo com a filosofia que preside a esta Rede e no sentido de cumprir os objetivos traçados no âmbito das competências, 
atribuições e responsabilidades do Município na área da leitura pública, a Biblioteca Municipal tem vindo a afirmar-se como um dos mais 
importantes centros de difusão cultural do concelho, pelos espaços e serviços que disponibiliza à população do Concelho e que tem procurado 
qualificar ao longo destes anos. A par da sua atividade regular – atendimento personalizado aos utilizadores, empréstimo domiciliário e con- 
sulta local de um fundo documental diversificado e em diversos suportes, atualizado regularmente e integrado num catálogo informatizado 
acessível também on-line, apoio às Bibliotecas Escolares, acesso a tecnologias da informação e comunicação, serviço de Biblioteca Itineran-
te, entre outros – e no sentido de promover a utilização dos seus espaços e coleções, a Biblioteca tem vindo a apostar nos seus serviços 
culturais e educativos organizando um conjunto de iniciativas culturais dirigidas ao público em geral e à comunidade educativa, de que são 
exemplo os encontros com autores, espetáculos de teatro e música, exposições temporárias, ateliês, ações de formação e de sensibilização, 
ciclos de cinema, feiras do livro e os projetos Ler faz Crescer (crianças do pré escolar e alunos do 1º ciclo), Ler para Ser (alunos dos 2ºe 
3ºciclos do ensino básico e ensino secundário), Baús de livros (Jardins de Infância do concelho), Livros em cadeia (Estabelecimento Prisional 
de Pinheiro da Cruz), Animação do livro e da leitura (famílias), Biblioteca na Praia (público em geral) e no Jardim (crianças). Estas iniciativas 
têm permitido uma crescente qualificação do trabalho desenvolvido pela Biblioteca Municipal, sendo de referir o facto de algumas delas, 
terem, gradualmente, vindo a ser assumidas como parte integrante e complemento da atividade pedagógica de professores e educadores. 

Opinião dos utilizadores
Há precisamente 25 anos atrás, de uma casa histórica Grandolense (a casa Barahona) surgia 
um dos principais e mais importantes pólos dinamizadores de cultura no nosso concelho 
– A Biblioteca Municipal de Grândola. Desde então, esta tem proporcionado e oferecido 
ao seu público um conjunto ínfimo de actividades, projectos e iniciativas. Desde que me lembro 
que a Biblioteca Municipal faz parte da minha vida, acompanhando-me desde os primeiros 
anos escolares onde assistir à Hora do Conto tornava-se a melhor experiência do meu dia, 
às férias de verão lá passadas rodeada de amigos e de livros (que assim descobri que também 
são amigos), até aos dias de hoje onde encontro inúmeras actividades culturais que não teria 
acesso tão facilmente se não fosse esta – exposições, espectáculos de Teatro, debates, etc. 
A Biblioteca de Grândola teve e continua a ter, portanto, um grande impacto no meu crescimento 
enquanto indivíduo.O extraordinário e constante serviço, a diversidade de oferta, a aposta nos jovens 
e, especialmente, o apoio incansável face à população, fazem com que a Biblioteca Municipal 
de Grândola seja um espaço harmonioso que prima pela inovação e encerra em si qualidades que 
o tornam único e, principalmente, Nosso. Muito obrigada. Beatriz Mateus, Estudante

Amigo de ler, nesta Biblioteca, todos os dias, os nossos livros e nem só, outros ilustrados; satisfeito pelos serviços que prestam estes 
empregados da mesma. Muito respeito, muita higiene, prontos sempre a dar o melhor a quem aparece. No que diz respeito às obras, 
ficou impecável. Américo Lúcio Pereira



E
#.09

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Biblioteca Municipal de Grândola 25 anos

A Biblioteca Municipal de Grândola reabriu ao público dia 4 de outubro após a conclusão 
da 1ª fase das obras de requalificação.
A intervenção realizada centrou-se no tratamento do pavimento, alteração da iluminação 
e pintura interior ao nível da Sala de Leitura de Adultos, Átrio, Auditório e espaço 
dos serviços técnicos. No ano de 2015 está previsto avançar a 2ª fase destas obras, que 
visam requalificar e dignificar este importante espaço cultural.

Concluída a 1ª Fase     
das Obras de Requalificação

Durante os meses de outubro e novembro o Município de Grândola festejou os 25 anos 
da Biblioteca, com um programa onde cinema, teatro e encontros com autores, celebraram 
o virar de mais uma página. 
“A Poesia está na Rua” marcou o arranque das comemorações no passado dia 28 de outubro 
com declamação de poesia e oferta de marcadores de livros no centro da vila. No mesmo dia 
houve “Encontros Imaginários”. Uma ideia original e textos de Helder Costa, que juntou 
personagens de diferentes épocas, Humberto Delgado, Salazar e Soror Mariana Alcoforado, 
num encontro imaginário, que decorreu no auditório da biblioteca. “Encontros Imaginários” 
foi apresentado pelo Grupo Ao Luar Teatro com a participação do autor, Helder Costa.
No dia 31 de outubro a poesia voltou à Biblioteca com AdVERSUS, um Espetáculo Poético 
de Largo Espectro, por Andante Associação Artística com interpretação de Cristina Paiva. 
O programa decorreu até ao dia 22 de novembro com cinema de animação Extensão 
MONSTRINHA Famílias e Extensão MONSTRA - Curtas premiadas 2014, sessões temáticas 
e pedagógicas e um espetáculo interativo dirigido aos mais novos.

Comemorações do 25.º aniversário

Opinião
dos utilizadores
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Intervenção Social

Geração +

Em outubro comemorou-se também o 7.º aniversário da Universidade Sénior de Grândola. 
Os cerca de 300 alunos participaram na receção aos 30 novos caloiros que decorreu 
no Cine Granadeiro. Na cerimónia que antecedeu o lanche convívio foram ainda assinados 
os acordos de compromisso com os professores voluntários.

O Município promove ao longo do ano um conjunto de iniciativas e atividades dirigidas aos séniores de todo o Concelho que frequentam 
o Programa Viver Solidário e a Universidade Sénior. Neste último trimestre destacamos as ações de sensibilização da Deco sobre poupança 
e da GNR sobre as novas notas de dez euros, o 2.º Torneio de Boccia, que contou com 73 participantes, com idades compreendidas entre 
os 56 e os 90 anos e serviu para apurar uma equipa, um individual masculino e um individual feminino para o Torneio Nacional de Boccia 
Sénior a realizar no próximo mês de dezembro na Amadora. e as visitas à vila Medieval de Monsaraz e Passeio de Barco no Alqueva.

Aniversário    
Universidade Sénior de Grândola 

Município de Grândola      
promove envelhecimento ativo 

Grândola assinalou em outubro o mês do idoso com a realização de três importantes 
iniciativas. No dia 11 teve lugar a 6.ª edição da Feira Sénior – Geração + que reuniu no 
Parque de Feiras e Exposições diversos espaços com produtos e atividade direcionados 
para a promoção da qualidade de vida dos idosos.  
O evento contou com a participação de mais de 200 idosos e associou-se à semana de 
combate à pobreza e exclusão social, através da recolha de bens alimentares trazidos 
pelos seniores, com a venda de lacinhos e cravos para a lapela (feitos por alunas da USG) 
e de artigos doados (roupa e calçado) no Stand Social da USG. De acordo com o sorteio 
realizado durante o evento, os bens alimentares (57 kg de arroz e 23 litros de leite) 
couberam à Casa do Povo de Azinheira dos Barros e os valores apurados com as vendas 
(190€), destinados à aquisição de ajudas técnicas, foram atribuídos à AISGRA.

Outubro mês dedicado aos seniores 

A Universidade Sénior de Grândola – USG assinalou com uma festa especial, 
o aniversário da aluna mais idosa, a D. Vitalina que completou 100 anos no passado 
dia 25 de setembro.A D. Vitalina ingressou na USG no ano letivo 2008/2009, com 94 anos, 
estando atualmente a frequentar as disciplinas de Gerontomotricidade, Desporto Sénior 
e Danças Coreografadas, mostrando sempre uma grande curiosidade por aprender mais. 

Aniversário      
D. Vitalina  
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turismo

7.ª edição do desafio turístico     
“Grândola Aventura” foi a mais internacional de todas     

Comemorações do Dia Mundial do Turismo     
com atividades em Grândola e Melides    

A Vereadora da área do Turismo e da Cooperação da Câmara Municipal de Grândola, Carina 
Batista, foi uma das intervenientes no Fórum de capitalização e seminário final do projeto 
Odyssea Sudoe 2, realizado em Saint Cyprien (França) no passado dia 27 de Outubro. Na sua 
intervenção a Vice-Presidente da Câmara de Grândola destacou a importância para o Concelho 
da participação no projeto referindo que: “Este projeto permitiu-nos integrar uma rede 
internacional de territórios marítimos com larga experiência em processos de desenvolvimento 
sustentado e integrado.Deste modo pudemos partilhar as suas boas práticas o que nos ajudou 
a reforçar as nossas competências e o nosso potencial endógeno.”No âmbito do projecto, 
o Município procedeu à distribuição de 14 equipamentos multimédia de informação e promoção 
das potencialidades do território concelhio. Os equipamentos – ecrãs táteis (6 instalados em 
colunas fixas, 7 com sistema de fixação móvel e uma estrutura para pessoas com mobilidade 
reduzida) – permitem aos utilizadores obterem informação detalhada relativamente ao que vale 
a pena conhecer e descobrir no concelho de Grândola em termos de natureza, cultura 
e património, gastronomia, enologia e produtos tradicionais locais, bem como múltiplas 
atividades de lazer relacionadas com o mar. Instalados nos principais centros turísticos 
do Concelho. 

Projeto Odyssea 

A equipa Moveis Nelo/JM Pneus foi a vencedora da 7ª Edição do “Grândola Aventura”. O 
desafio turístico Internacional de navegação e fotografia regressou ao concelho de Grân-
dola, pelo sétimo ano consecutivo, nos dias 26 e 28 de setembro. Vinte equipas de Portu-
gal e Espanha participaram neste evento de referência da navegação turística, que conju-
ga aventura, navegação, animação turística e fotografia. Este ano, em simultâneo com a 
competição, realizou-se a iniciativa “Gesto Ambiental” que contou com a adesão de todos 
os participantes e cujo objetivo consistiu na recolha de lixo durante a prova. No final, 
recolheram-se mais de 5000 litros de resíduos sólidos. “Grândola Aventura” é uma orga-
nização conjunta da Revista 4x4 e da empresa Rotas & Sistemas, com o apoio da Câmara 
Municipal de Grândola, First Stop/Brigdestone, Isuzu D-Max e Associação dos Agricul-
tores do Concelho de Grândola.

Dois dos emblemáticos espaços da Vila Morena, o Jardim 1º de Maio e o Largo Catarina 
Eufémia, receberam no passado dia 27 de setembro o Mercadinho Tradicional com venda de 
artesanato de artesãos do Concelho e produtos tradicionais e uma Feira da Ladra aberta ao 
público em geral. A iniciativa do Município de Grândola serviu para assinalar o Dia Mundial 
do Turismo e foi complementada com animação de rua pela Associação Artística Skalabá 
Tuka e Gigantones da Associação Arte Velha. Durante o dia estiveram abertos ao público o 
Espaço Museológico Casa Frayões Metello, o edifício dos Antigos Paços do Concelho onde 
está patente a Exposição José Afonso: Andarilho Poeta e Cantor e o Edifício da Sociedade 
Musical Fraternidade Operária Grandolense. A efeméride foi assinalada também na Fregue- 
sia de Melides. Durante todo o dia realizou-se no Jardim da Praça o “Mercadinho na Aldeia, 
Festa do Vinil e Feira do Livro” com venda de produtos regionais como mel e doçaria, venda 
de artesanato, uma feira da ladra e uma feira de trocas, animação de rua e música com uma 
banda de covers.
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DESPORTO

Aniversário 
Caminheiros
O Grupo de Pedestrianismo Caminheiros de Grândola celebrou 7 anos dia 25 de setembro 
de 2014 e comemorou o aniversário com a Caminhada “A Vida e a Natureza de Mãos Dadas”, 
no domingo 28 de setembro na Serra de Grândola, seguida de almoço convívio. Contou com 
a presença de caminheiros/as de Grândola, Sines, Santo André e Grupo de Caminheiros 
de Évora. No total participaram na caminhada e no convívio 120 pessoas, com idades 
compreendidas entre os 13 e os 77 anos de idade, num ambiente de sã convivência e alegria.

JORGE PINA
em Grândola 
Jorge Pina é o primeiro atleta a percorrer Portugal de norte a sul em 10 dias por 10 causas 
solidárias. O atleta esteve em Grândola no passado dia 11 de outubro no âmbito da iniciativa: 
“Jorge Pina Corre Por Mais Portugal” à qual o Município se associou por se tratar de um 
projeto de solidariedade, reconhecendo deste modo a importância e o valor humanitário 
desta iniciativa. 

Automóveis Antigos 
Na Vila Morena 
Grândola foi ponto de paragem nos dias 8 e 15 de novembro para mais de uma centena 
de automóveis antigos. 
No dia 8, a tradicional reposição da 1ª viagem de Automóvel em Portugal, organizada pelo 
Clube de Automóveis Antigos da Costa Azul, passou por Grândola.  
No dia 15 Grândola recebeu os 60 clássicos que participaram nas “48 horas Automóveis 
Antigos – Alentejo 2014”. A 19ª edição de uma das provas mais emblemáticas e com mais 
regularidade do País é organizada pelo Clube de Automóveis Antigos e Turismo do Alentejo 
e tem o apoio do Município de Grândola. 

Pesca Desportiva 
nas Praias do Concelho
A Associação de Pescadores Desportivos de Grândola promoveu no passado dia 
2 de novembro a 14.ª edição Open Praias de Grândola, promovendo desta forma não só 
a modalidade desportiva com grande significado no nosso Concelho, mas também as praias 
da nossa costa.

Passeio 
Cicloturismo
O grupo Amiciclo organizou no passado dia 28 de setembro com o apoio do Município 
de Grândola o 25.º passeio de cicloturismo. Dezenas de ciclistas pedalaram pelo Concelho 
com início em Grândola e passagem pelo Carvalhal e Melides e regresso à Vila Morena. 



M
#.13

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Memória e Património

Grândola, Lousal e Tróia em destaque     
nas Jornadas Europeias do Património 2014     
O Cine Granadeiro Auditório Municipal recebeu, no dia 26 de setembro, no âmbito das Jornadas 
Europeias – 2014 a sessão de apresentação do projeto “Arqueologia até Debaixo de Água: 
à Descoberta dos Naufrágios do Litoral Grandolense”, pelo arqueólogo, professor universitário 
e investigador Alexandre Monteiro.
A sessão, aberta à comunidade, contou a presença de várias turmas de alunos do Concelho que 
manifestaram o seu entusiasmo por esta área da Arqueologia.
As Jornadas Europeias do Património foram também assinaladas no Lousal, pelo Centro 
de Ciência Viva, com a atividade Lousal a Céu Aberto, que decorreu nos dias 27 e 28 e constou 
da projeção de filme de época sobre a Mina do Lousal (1958) e visita ao Museu Mineiro. No dia 27, 
em Tróia (Ruínas Romanas), realizou-se um percurso arqueológico na orla do Estuário do Sado.

“António Inácio da Cruz:     
um homem, uma escola, uma comunidade”    
No âmbito das comemorações do 50.º aniversário da Escola Secundária António Inácio da Cruz – ESAIC, a Associação Antigos Alunos, 
Professores e Funcionários da Escola Agro-Industrial António Inácio da Cruz, o Município de Grândola e o Agrupamento de Escolas 
N.º 1 de Grândola promoveram a exposição “António Inácio da Cruz: um homem, uma escola, uma comunidade” com o objetivo de dar 
a conhecer o benemérito fundador, a origem do estabelecimento escolar, bem como a importância da Escola no contexto 
da comunidade grandolense e da região. O nome do benemérito serviu ainda de pretexto para uma conversa que juntou dezenas 
de pessoas na Biblioteca Municipal. 

“O Meu Lugar de Memória II” reuniu no passado dia 24 de outubro, no Largo de S. Sebastião, 
memórias de Grandolenses registadas em fotografias de vários locais e acontecimentos 
do Concelho de Grândola, retratando momentos únicos desde o início do séc. XX até à atualidade.
A exposição instalada no centro tradicional da vila, apresentou fotografias originalmente 
suspensas num fio, por entre as árvores do largo, e fixas com molas de madeira.

“O meu lugar de memória 2” 
reuniu mais 200 fotografias 

A Paróquia de Grândola continua a apostar na preservação, recuperação e valorização do património religioso 
do Concelho tendo em curso, desde o início de agosto, uma intervenção de conservação e restauro em quatro 
retábulos da nave da Igreja Matriz, datados dos séculos XVII e XVIII.
A intervenção está a ser realizada na talha dourada, em algumas imagens, azulejaria e pintura mural. Esta 
compreende em termos gerais a limpeza química, levantamento de repintes, consolidação da pintura, 
tratamento biológico das madeiras de cariz preventivo e curativo, consolidação e reforço das estruturas 
de madeira, preenchimento e colmatação de lacunas, assim como a consolidação de argamassas de pintura 
mural e estuques. No altar lateral direito foram encontradas pinturas murais dos séculos XVI, XVII e XX 
e confirmou-se a existência de uma placa em pedra, na parede, com inscrição datada de 1615.  
A obra está a ser realizada pela empresa Arterestauro – Conservação de Bens Culturais, Lda. e prevê-se que 
se encontre concluída no mês de dezembro. 
Esta ação de salvaguarda do património tem o apoio de mecenas locais, do Município de Grândola, da Direcção 
Regional de Cultura do Alentejo e do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.   

Obras de conservação e restauro  
de retábulos da Igreja Matriz de Grândola 
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Obras Municipais

Mais meios para prestar    
Um Melhor Serviço Público 

Obras Municipais 

Equipamentos Municipais com melhores condições

O Município de Grândola adquiriu recentemente novos veículos de apoio às Obras 
Municipais, renovando e reforçando a frota existente, que na sua maioria já está 
obsoleta e degradada. Foi adquirido um Camião/Tractor de 420cv, um Porta 
Máquinas com 13 metros, uma Banheira para carregamento de Terras, com 
capacidade para 20 toneladas e um Cilindro de 12 toneladas.
Desta forma, é possível colmatar diversas necessidades, que limitavam 
a intervenção municipal.
A renovação da frota municipal, principalmente na parte operacional, deverá 
continuar no próximo ano, sendo esta uma área que o novo executivo considera 
prioritária.

INTERVENÇÃO – CAMPO DE FUTEBOL DE MELIDES   ILUMINAÇÃO PÚBLICA – QUARTEL DOS BOMBEIROS SINALIZAÇÃO DE PASSADEIRAS JUNTO ÀS ESCOLAS             

REQUALIFICAÇÃO PARQUE INFANTIL DE CARVALHAL 

AR CONDICIONADO – GINÁSIO B AR CONDICIONADO – ESTÚDIO JOVEM GERADOR – PAÇOS DO CONCELHO ILUMINAÇÃO – PARQUE DESPORTIVO

MELHORAMENTOS – RUA ALMEIDA GARRET PINTURA DE BANCOS – PRAÇA D. JORGE
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Obras Municipais

Município avança com a colocação      
de 100 novas placas toponímicas  

Brejinho de Água – Trabalhos de Pavimentação

O Município de Grândola está a proceder à colocação de placas toponímicas.
Nesta primeira fase serão colocadas cerca de 100 placas em todo o Concelho.

Estradas Municipais estão a ser melhoradas
antes depois

Pintura de Ponte – Brejinho de Água
antes depois

Limpeza e pintura de Cruzamentos 
antes depois

Limpeza de Vala entre o Bairro Vale Pereiro e o Bairro do Arneiro
antes depois
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FREGUESIAS

CARVALHAL
MAIS E MELHOR SERVIÇO PÚBLICO 
No dia 1 de Outubro de 2014, foram celebrados os acordos de execução, contratos interadministrativos 
e protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Grândola e a Junta de Freguesia do Carvalhal.
Estes novos documentos de delegação de competências da Câmara na Junta, permitem que a Freguesia 
preste um melhor serviço público, nomeadamente a limpeza urbana e manutenção de espaços verdes. 
Recorde-se que esta era uma reivindicação do executivo da Freguesia desde o ano 2006.
Os trabalhos de limpeza urbana, nomeadamente eliminação de ervas e limpeza de areias dos passeios, 
iniciaram-se nos loteamentos das Lagoas (L1, L2, L3, L4 e parte do L5). No que diz respeito ao Carvalhal 
continuaram os trabalhos de limpeza urbana e poda de árvores, sendo agora da responsabilidade 
da Junta de Freguesia, todos os loteamentos. A Junta de Freguesia do Carvalhal está certa que esta 
medida trará melhorias significativas para a Freguesia e para a sua população.

AZINHEIRA DOS BARROS
ANOS DEPOIS, A RIBEIRA DO LOUSAL VOLTA A SER PREOCUPAÇÃO!
No passado dia 11 de Novembro, após uma noite de chuva intensa, a ponte do Lousal, única entrada e saída 
da aldeia mineira, voltou a ficar com o tabuleiro submerso, confirmando os receios da Junta de Freguesia. 
Foram, aliás, estes receios que levaram a que a Junta de Freguesia pedisse e insistisse para que as 
margens da ribeira fossem limpas conforme se tinha tornado habitual.
Há cinco anos que as margens da ribeira do Lousal têm vindo a ser limpas, garantindo que a sua população 
não fique isolada, como acontecia em anos anteriores. Contudo, e porque a limpeza não foi feita, nem tão 
pouco devidamente avaliada pelos órgãos municipais, aconteceu o que todos sabíamos que era inevitável: 
a água passa por cima da ponte e os lousalenses regressam ao passado!
Sendo este o único acesso à aldeia do Lousal, esta atitude despreocupada só tem uma consequência, que 
é a de deixar os idosos sem consultas médicas, as crianças e os jovens sem escola e a restante população 
sem meios de chegar ao seu local de trabalho. No fim temos dois caminhos possíveis, o primeiro que 
é a Câmara Municipal continuar a exercer o
pleno das suas competências e o segundo que é o de reconhecer a sua incapacidade e delegar na Junta 
de Freguesia. O povo assim o exige!

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
PROXIMIDADE 
Fez um ano, no passado 11 de Outubro, que os órgãos da freguesia tomaram posse, uma nova estrutura em 
resultado da injusta e indesejável agregação das duas freguesias, Grândola e Santa Margarida da Serra. 
Nas eleições autárquicas de Setembro de 2013, alcançámos um resultado histórico, que se deveu 
ao reconhecimento do trabalho, do rigor e da competência desenvolvidos por uma equipa que soube 
corresponder aos anseios da população, num verdadeiro trabalho de proximidade, e que esta reconheceu 
de forma expressiva. Tudo faremos para não defraudar as expectativas de todos os fregueses de Grândola 
e Santa Margarida da Serra, estando todos os dias ao seu lado. Para cumprir este pressuposto, 
estabelecemos como estratégia e metodologia a realização de reuniões nas várias localidades da freguesia, 
tentando defender e ajudando a população a ter voz activa na sociedade, melhorando a sua qualidade de vida 
e proporcionando dentro das nossas competências o verdadeiro serviço público.
Continuaremos a ter uma presença intensa na nova e extensa freguesia, promovendo os princípios 
orientadores do nosso projecto de proximidade. Estaremos sempre com a população e pela população.

MELIDES
FEIRA DE MELIDES
Decorreu com o encanto de sempre, nos dias 14, 15 e 16 de Novembro mais uma edição da Feira Anual 
de Melides, com bastante afluência de público, sobretudo nas tardes de sábado e domingo e durante 
a realização dos espectáculos. Um Certame que este ano contou com a generosidade do S. Pedro, uma vez 
que, somente na sexta-feira não estiveram reunidas as melhores condições meteorológicas. Uma vez mais, 
as alcomonias, os rebuçados de pinhão e os frutos secos foram os produtos mais procurados. Em relação 
aos espectáculos, os mesmos despertaram grande entusiasmo dos visitantes. A Animação foi quase 
permanente com variedades, com o Duo Musical Café Creme, Festival de Folclore, Josef Jordão, a cantora 
nacional, Micaela e Toi Romão.
A Feira Anual de Melides, uma vez mais contou com o empenho dos Trabalhadores da Junta de Freguesia 
e do Município de Grândola, forças de segurança (GNR), a quem o executivo
da Junta de Freguesia agradece, como também aos feirantes e público em geral. Algumas das colectividades 
e associações da freguesia estiveram presentes contribuindo também para o êxito da Feira de Melides.
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