
HERÁLDICA DAS ASSOCIAÇÕES 

 
Tomando como critério a sua relevância para o Concelho, segue-se uma breve resenha 

sobre as seguintes associações e os seus brasões: 

 

- Ordem de Santiago da Espada; 

 

- Santa Casa da Misericórdia de Grândola; 

 

- Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense; 

 

- Clube Recreativo O Grandolense; 

 

- Associação dos Bombeiros Voluntários de Grândola. 

 

* 

 

ORDEM DE SANTIAGO DA ESPADA 

 

Após a Reconquista, a maior parte do (actual) território do concelho de Grândola passou 

a integrar a Ordem de Santiago, que teve uma profunda influência no seu 

desenvolvimento. Por volta de 1380 foi criada a comenda de Grândola e delimitado o 

seu território, que continuaram a pertencer à Ordem. Sob o beneplácito da mesma, 

foram construídas várias igrejas e ermidas e uma casa, que mais tarde veio a servir de 

celeiro para recolha do cereal dos foros da Comenda. Em Grândola viveram, também, 

alguns freires da Ordem. 

Para lá da História, a Ordem continua a existir na simbologia grandolense, 

nomeadamente através do seu hábito colocado sobre as entradas das igrejas Matriz e de 

S. Pedro, e no actual brasão da Vila. 

 

Brasão da Ordem de Santiago 

 

A Ordem de Santiago é representada por uma Cruz, cujo braço superior é rematado por 

um coração de ponta voltada para cima. Contém, ainda, dois braços laterais florenciados 

e o inferior afilado em espada. 

 

 

                                   
 

Fig. 1 – Hábito de Santiago sobre a porta principal da Igreja Matriz 

 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GRÂNDOLA 



 

A Santa Casa da Misericórdia de Grândola foi fundada a 23 de Julho de 1568, e a igreja 

que lhe serviu de sede, construída na principal praça de Grândola, foi inaugurada 

através da celebração da primeira missa, em 13 de Julho de 1569. A sua criação terá 

surgido com o objectivo de colmatar grande parte das carências que existiam no século 

XVI a nível assistencial (relativas a doentes, presos, pobres e mortos). 

 

Brasão da Santa Casa da Misericórdia de Grândola 

 

O brasão de armas da Santa Casa da Misericórdia de Grândola é composto por dois 

escudos ovais. O da esquerda apresenta duas tíbias em aspa, encimadas por uma caveira, 

sendo esta encimada por uma cruz alta, a Cruz do Calvário, com raios nos cantos, e 

acompanhada da abreviatura de Misericórdia, tendo à direita a letra M e à esquerda as 

letras Zª. No escudo da direita, podem ver-se as Armas de Portugal. 

 

 
 

Fig. 2 – Actual brasão da Santa Casa da Misericórdia de Grândola 

 

* 

 

SOCIEDADE MUSICAL FRATERNIDADE OPERÁRIA GRANDOLENSE 
 

A Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense foi fundada em 1 de Maio de 

1912, é das mais antigas colectividade do Concelho e a única vocacionada 

especificamente para a formação e actividade musical. Antes do 25 de Abril, a 

Sociedade desenvolveu, também, iniciativas de cariz sociocultural, nomeadamente, 

colóquios, exposições de pintura, teatro e cinema. É de realçar que foi a partir de uma 

actuação de José Afonso nesta colectividade (a 17 de Maio de 1964), que surgiu a 

célebre canção “Grândola, Vila Morena”. A sua sede situa-se nas proximidades da Praça 

D. Jorge, na antiga Rua da Misericórdia (actual Rua Dr. Evaristo Sousa Gago). 

 

Brasão da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense 

 

No brasão desta Associação, elaborado sem preocupações heráldicas, podem observar-

se uma harpa, símbolo da actividade musical, e dois ramos adornados de bolotas, que 

simbolizam o Alentejo. 

 

 



                                             
 

 

Fig. 3 – Brasão da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense 

 

* 

 

CLUBE RECREATIVO O GRANDOLENSE 

 
O Clube Recreativo O Grandolense surgiu em 1989, a partir da fusão de três 

associações desportivas: o Sport Club Grandolense, o Clube Desportivo e Artístico 

Grandolense e o Clube de Ténis de Grândola. Esta Sociedade tem como finalidade 

promover a prática desportiva, nomeadamente o futebol e o hóquei em patins, e 

encontra-se sediada na rua Dr. Jacinto Nunes.  

 
Brasão do Clube Recreativo o Grandolense 

 
No brasão desta Associação, elaborado sem preocupações heráldicas, podem observar-

se as cores das associações que lhe deram origem (vermelho, azul, branco, amarelo, 

preto e verde) e a expressão latina: ALIS VOLAT PROPRIIS (voa com as próprias 

asas). 
 

                                     
 

Fig. 4 - Brasão do Clube Recreativo o Grandolense 

 

* 

 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GRÂNDOLA 

 

A Associação dos Bombeiros Voluntários de Grândola foi fundada em 1 de Maio de 

1949, e encontra-se filiada na Liga dos Bombeiros Portugueses e na Federação de 

Bombeiros do Distrito de Setúbal. Devido aos seus bons ofícios, foi condecorada pela 



Liga dos Bombeiros Portugueses (Medalha de Ouro 2 estrelas) e pelo Município de 

Grândola (Medalha de Ouro). 

 

Brasão da Associação dos Bombeiros Voluntários de Grândola 

 

Na senda de outras associações de bombeiros, o brasão da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Grândola é ilustrado por uma águia dourada de asas abertas, contendo ao 

centro os machados tradicionais cruzados sob o brasão da Vila. Na parte inferior contém 

quatro achas em chamas, indicativas da actividade da Associação. 

 

 
 

Fig. 5 - Brasão da Associação dos Bombeiros Voluntários de Grândola 

 

 


