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mensagem do Presidente

“

Quisemos inverter o rumo que vinha a ser seguido,
passando a gerir o dinheiro público com maior
ponderação e rigor;

”

Caras/os Grandolenses,
Chegou a altura de fazermos o balanço, do primeiro ano completo, deste mandato autárquico.
Com a implementação de uma rigorosa gestão financeira conseguimos reduzir a dívida total da autarquia, em mais de 1,6 milhões de euros. Reduzimos também o prazo médio de pagamentos a fornecedores, e desta forma, cumprimos com a lei dos compromissos e pagamentos em atraso e garantimos
capacidade de investimento, principalmente, para o novo Quadro Comunitário de apoio, Portugal 2020.
Quisemos inverter o rumo que vinha a ser seguido, passando a gerir o dinheiro público com
maior ponderação e rigor; Os números não enganam, estão à vista de todos, e podem ser consultados com mais detalhe na página 4 deste Boletim Informativo.
Mesmo com a afetação de verbas para o abatimento da dívida e para o pagamento de compromissos assumidos pelo anterior executivo, que rondou cerca de 1 milhão de euros, só para
obras, implementámos uma nova dinâmica, com a realização de diversas ações e atividades.
Estimulámos o desenvolvimento económico, potenciando as características impares do nosso
ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal
Concelho, de forma a atrair mais visitantes, e apoiámos os empresários, dos mais diversos ramos de atividade, para que estes criem emprego duradouro e sustentável.
Apoiámos quem menos tem e mais precisa, apostando na educação e na solidariedade social e promovemos o Desporto a Cultura e a Juventude, tornando o nosso Concelho dinâmico, atrativo e com
qualidade de vida; Avançámos com a revisão do PDM e com a criação das Áreas de Reabilitação Urbana,
melhorámos o serviço público prestado e investimos nos nossos serviços operacionais, adquirindo
mais e melhores meios; Defendemos, de forma firme e determinada, os direitos dos trabalhadores e os
serviços públicos, e apostámos no diálogo e na troca de opiniões, potenciando a participação ativa dos
cidadãos e priveligiando a cooperação e proximidade; Criámos o Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo e fizemos a revisão dos documentos de descentralização de competências para as Juntas de
E. gab.presidente@cm-grandola.pt
Freguesia, que passaram a ter regras de equidade e rigor na repartição das verbas, pondo fim a siT. 269 450 027
tuações de descriminação e falta de critérios até então existentes.
Atendimento aos Munícipes:
Foi com determinação e confiança que enfrentámos 2014, e será assim que vamos continuar a enfren2ª feira › 9:30h – 12:30h
tar os muitos problemas que ainda há por resolver, potenciando um desenvolvimento harmonioso, in(Mediante marcação)
tegrado e sustentado, reduzindo assimetrias e desigualdades, prestando um serviço público, transpaReuniões de Câmara:
rente, de qualidade e proximidade, focado na melhoria da qualidade de vida da população.
Quinzenalmente › 10:00h
› Sala de Sessões
Em mais um aniversário da Revolução de Abril afirmamos que, na Vila Morena, continuaremos a deda Câmara Municipal
fender o Portugal de Abril com o Poder Local.
B

breves

GRÂNDOLA CONQUISTA TRÊS
DISTINÇÕES NOS “PRÉMIOS
TURISMO DO ALENTEJO”

POTENCIALIDADES
DO CONCELHO ESTIVERAM
EM DESTAQUE NA BTL

18.º ENCONTRO
DE FANS
DA FOTOGRAFIA

O Sublime Comporta Country Retreat & Restaurant
ganhou o prémio para “Melhor Turismo Rural”,
A Serenada – Enoturismo recebeu uma menção
honrosa para “Melhor Enoturismo” e a Vertigem
Azul – Turismo de Natureza foi premiada na
categoria de “Melhor Animação Turística” pelos
passeios e observação de golfinhos e aves no
Estuário do Sado e na Costa de Tróia. Os Prémios
Turismo do Alentejo / Ribatejo 2014” promovidos
pela ERTAR – Entidade Regional de Turismo
do Alentejo e Ribatejo foram entregues numa
cerimónia que decorreu dia 14 de Março,
no Observatório do Sobreiro e da Cortiça
em Coruche.

O Município de Grândola esteve presente na Bolsa
de Turismo de Lisboa – BTL, que decorreu de 25
de fevereiro a 1 de março, onde deu a conhecer as
caraterísticas ímpares do seu território, nomeadamente,
a frente atlântica com 45 quilómetros de praias
acessíveis, a preservação natural e ambiental
dos habitats, a genuidade dos espaços rurais e das
pequenas aldeias e o património histórico e cultural
de grande relevo, bem como, o que de melhor se faz
no concelho. O espaço promocional dinamizado pela
Autarquia de Grândola no stand Alentejo/ Ribatejo
contou com a participação de artesãos locais a
tralharem ao vivo, produtores regionais com provas
e degustações, nomeadamente o Bolo das Rosas, o Mel,
Enchidos e Vinhos, e outros agentes ligados ao setor.

Fotografar vários pontos
de interesse turístico do concelho
e partilhar experiências técnicas foi
o mote para o 18.º Encontro de Fans
da Fotografia, que reuniu,
no passado dia 28 de março, em
Grândola, cerca de 80 fotógrafos
amadores e profissionais de vários
pontos do País.

F

ficha técnica
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FREGUESIA
DE CARVALHAL
RECEBEU VISITA
DO EXECUTIVO
MUNICIPAL

AUTARCAS DE TODO O PAÍS
REUNIRAM-SE EM TRÓIA

O Presidente da Câmara de Grândola defendeu,
em Tróia, na abertura do Congresso Nacional
dos Municípios Portugueses, a revisão da política das Finanças Locais: “É essencial uma revisão
profunda dos sistemas de financiamento do poder
local, pondo fim à política de asfixia económica das
autarquias, que tem procurado condicionar a nossa
atuação e comprometer a qualidade da prestação
de serviços fundamentais às populações.” O autarca
da Vila Morena e anfitrião do encontro que decorreu no nosso concelho nos dias 27 e 28 de
março sob o lema” Afirmar Portugal com o Poder Local” referiu-se ainda ao importante papel
desenvolvido pelas autarquias “41 anos depois de
Abril a realidade é indesmentível, demonstrando a
importância do poder local democrático para o
aumento generalizado da qualidade de vida das

populações e do conforto e bem-estar das cidadãs e
dos cidadãos e para o desenvolvimento integrado e
sustentado da maioria dos territórios.” Afirmando –
“É fundamental que seja assegurado o respeito por
uma verdadeira autonomia do poder local, nos termos da Constituição Portuguesa e numa perspectiva
de definição clara e precisa da descentralização de
atribuições e competências, assegurando as condições de igualdade e a sua universalidade e com base
num processo que transfira para os municípios os
meios e recursos financeiros indispensáveis para o
exercício pleno das atribuições e competências descentralizadas.”.
Recorde-se que este foi o primeiro Congresso
da ANMP a realizar-se no Alentejo com visíveis
impactos na economia local sobretudo no setor
hoteleiro e da restauração.

MARCHA DE PROTESTO PELA
REPARAÇÃO DO IC1 JUNTOU
CENTENAS DE AUTOMOBILISTAS

ANTÓNIO FIGUEIRA MENDES JÁ
SOLICITOU REUNIÃO À MINISTRA
DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Realizou-se no dia 27 de fevereiro mais uma
marcha lenta automóvel pela reparação urgente
do IC1. Esta jornada de luta que juntou centenas
de automobilistas entre Grândola e Alcácer do Sal,
culminou com as intervenções da Comissão
Organizadora, composta pelas Comissões
de Utentes, Câmaras Municipais e Juntas de
Freguesias dos dois concelhos. Na sua intervenção,
António Figueira Mendes voltou afirmar sua
preocupação com o crescente estado de degradação
em que se encontra este troço do IC1 que “não
oferece as condições mínimas de circulação” lembrando
“que se trata de uma estrada de vital importância para o
concelho e para a região, sendo cada vez mais utilizado
pelos automobilistas numa fuga premente à A2, devido
ao aumento de portagens e do preço dos combustíveis”
e reforçou que “os números de sinistralidade não param
de aumentar, com consequências fatais na maioria
dos casos”.

O Conselho Municipal de Segurança esteve reunido
no passado dia 10 de março para análise
da situação de segurança no concelho,
nomeadamente o crescente número de assaltos
registado nos últimos meses. No seguimento da
reunião e de acordo com a opinião partilhada pelos
conselheiros, António Figueira Mendes que
também preside a este órgão consultivo, solicitou
uma reunião à Ministra da Administração Interna.
O Conselho Municipal de Segurança exige ainda
o imediato avanço das obras de remodelação
das instalações da GNR e o urgente reforço
de meios humanos e materiais das Forças
de Segurança.

A Freguesia de Carvalhal
recebeu no dia 23 de fevereiro
a visita do executivo municipal,
no âmbito da iniciativa
“Ao Encontro das Populações
– Ouvir, Debater, Esclarecer”.
O contato direto com
a população iniciou-se pela
manhã na aldeia de Carvalhal,
a que se seguiu a Lagoa
Formosa e o Pego. Ao final
do dia decorreu uma reunião
com a população, empresários
e associações locais, no Salão
Polivalente.

TRÓIA JÁ TEM PLANO
DE EMERGÊNCIA
O plano elaborado pela Infratroia – empresa
responsável pela gestão das infraestruturas
na península de Tróia – apresentado no passado dia
10 de março, na reunião do Conselho Municipal
da Proteção Civil tem como objetivos principais a
identificação de riscos e vulnerabilidades da área
da península de Tróia e o estudo e planeamento
do dispositivo sustentável, necessário à intervenção
operacional face a eventuais situações de
emergência que possam ocorrer. Durante a reunião
que contou com a presença de Patrícia Gaspar,
Comandante Operacional Distrital do Comando
Distrital de Operações de Socorro de Setúbal
(CODIS Setúbal), e representantes do Turismo
de Portugal, o Presidente da Câmara, António
Figueira Mendes realçou a importância deste plano
no âmbito da estratégia de desenvolvimento
turístico do concelho desenvolvida pelo Município
e deu conta das ações de prevenção realizadas
na área da protecção civil municipal.
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Informação Financeira

UMA GESTÃO FINANCEIRA
EQUILIBRADA E RIGOROSA

DÍVIDA TOTAL DIMINUIU MAIS DE 1.6 MILHÕES DE EUROS NO ÚLTIMO ANO
Os dados referentes à execução orçamental de 2014 demonstram uma clara melhoria da situação ﬁnanceira
do Município, que se materializa na elaboração de orçamentos municipais mais realistas, num maior rigor
na execução orçamental e numa substancial diminuição da dívida.
No gráﬁco seguinte, constata-se o rigor na elaboração dos dois últimos orçamentos municipais, onde se reduziu
o “despesismo” em mais de 4 milhões de euros, evitando o avolumar da dívida e contribuindo para o aumento
da percentagem real da execução orçamental.

Em termos totais, as dividas (curto prazo e médio/longo prazo), evoluíram,
nos últimos anos, da seguinte forma:

GOP’S E ORÇAMENTO
30,000,000.00
25,000,000.00

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO

20,000,000.00

16,000,000.00

15,000,000.00

14,000,000.00
12,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

5,000,000.00
0.00

8,000,000.00
2012

2013

2014

2015

GOP’S E ORÇAMENTO

6,000,000.00
4,000,000.00

Este executivo Municipal, responsável pelos orçamentos de 2014 e 2015,
procurou fazer um esforço de ajustamento e contenção, que aproximasse
o município à realidade económica existente, efectuando uma gestão rigorosa, quer na previsão das receitas e despesas, quer na sua execução,
travando/diminuindo a despesa e a divida, ao mesmo tempo que pela sua
dinâmica viu subir as receitas municipais, reequilibrando as contas, como
se pode ver no quadro seguinte:

€22,000,000.00

€20,000,000.00

2,000,000.00
0.00

2012
CURTO PRAZO

2013
M/L PRAZO

2014
DÍVIDA TOTAL

Constata-se assim, a grande preocupação, no ano de 2014, único ano de
gestão completa deste Executivo Municipal, na racionalização das despesas e na redução de divida, onde se diminuiu mais de 1,6 milhões de euros
de dividas municipais em apenas um ano, (de 14 milhões de euros em
2013, para 12,4 milhões no final de 2014) com destaque para o pagamento
das dividas mais antigas no município, que se encontravam no mapa dos
pagamentos em atraso (PA’S), em mais de 800 mil euros, reduzindo o mapa dos PA’s em cerca de 60%.

€18,000,000.00

EVOLUÇÃO DO MAPA DOS PAGAMENTOS EM ATRAZO (PA’S)
€16,000,000.00

1,400,000.00
1,200,000.00

€14,000,000.00

1,000,000.00
800,000.00

€12,000,000.00

600,000.00
€10,000,000.00

2012
DÍVIDA

2013
RECEITA

2014
DESPESA

400,000.00
200,000.00
0.00

A dívida municipal, diminuiu consideravelmente, no último quadriénio, mais
de 1,8 milhões de euros dos quais 1,6 milhões no último ano.
Entretanto, no período em análise, e apesar de o anterior executivo Municipal ter recebido um empréstimo de 1,5 milhões de euros proveniente do
PAEL, para pagar a dívida de curto prazo a mesma apenas se reduziu em
450 mil euros, o que revela um novo aumento da dívida em 2013 que
anulou parcialmente o efeito do recurso ao PAEL.

OUT.2013

DEZ.2014

1,359,290.37

531,894.34

Desta forma, reduziu-se o prazo médio de pagamento a fornecedores e aumentou-se a capacidade do município solver os seus compromissos quer
de curto, quer de médio/longo prazo.
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MÊS DA JUVENTUDE DESTACOU A CRIATIVIDADE
E O TALENTO DOS JOVENS DO CONCELHO

NOVOS PROJETOS

A programação do Mês da Juventude, preparada pelo
Município de Grândola com a colaboração de vinte entidades e o envolvimento de mais de 50 jovens, decorreu
ao longo de todo o mês de março com iniciativas realizadas nas quatro freguesias do concelho e que destacaram o trabalho, a criatividade e o talento dos jovens
grandolenses em áreas distintas: música, desporto e
arte. Na biblioteca municipal 14 novos fotógrafos expuseram as “perspectivas” captadas pelas suas objetivas;
neste importante equipamento cultural ouviu-se tam-

bém a música da recente banda grandolense “Clã Destinos” e os sons do DJ Russo.
No Cineteatro grandolense houve espetáculo musical
com Inkilina Sazabra e La chanson Noire e o Auditório
Municipal Cine Granadeiro teve lotação esgotada no
espetáculo de António Raminhos. Ao longo do mês disputaram-se torneios de futebol, jogos tradicionais e concursos de pesca desportiva e realizaram-se demonstrações de diferentes modalidades desportivas: surf,
extreme fiteness, yoga e HIIT.

ESTÚDIO JOVEM COMEMOROU
20º ANIVERSÁRIO APÓS OBRAS
DE REQUALIFICAÇÃO

SABLE SUN APRESENTARAM
O SEU PRIMEIRO TRABALHO
DE ORIGINAIS

O Estúdio Jovem assinalou no passado dia 28 de março o
seu 20º aniversário com um vasto programa de atividades
que envolveram mais de duas dezenas de jovens e que
decorreram ao longo do dia: atuação e workshop
de percussão pelo Grupo Skalabá TuKa, um Workshop de
Clown pelos Remédios do Riso e um Workshop de Danças
Africanas pelo Grupo Doçuras e Morabezas. Diariamente
mais de 60 jovens frequentam este espaço municipal
multifuncional, que agora tem uma imagem renovada,
após alguns trabalhos de requalificação.

Os “Sable Sun”, banda de Jovens Grandolenses,
apresentaram no dia 7 de fevereiro, no Cine Granadeiro,
“Say My Name”, o seu EP de lançamento, num
espetáculo dividido em dois momentos: na primeira parte
foi exibido o "Making Of" das gravações e na segunda
parte teve lugar o concerto de apresentação do EP de
Originais composto por 4 faixas de rock moderno, gravado
em Grândola.

Ainda no âmbito do programa
das comemorações do Mês
da Juventude 2015, o Município
lançou dois novos projetos em
parceria com as escolas, para
apoiar e orientar as decisões do
futuro dos jovens do concelho:
“A Rota das Profissões”
e o “Dia na Universidade”.
O primeiro projeto visa
proporcionar aos jovens uma
visita ao tecido empresarial
da região como potencial
empregador. O “Dia na
Universidade” tem como
principal objetivo proporcionar
aos jovens uma visita a uma
universidade para contacto
com a realidade académica do
ensino superior contribuindo,
deste modo, para a decisão
sobre a melhor opção da
formação futura. Março foi
também o mês para
o lançamento do projeto
“Experimenta – Workshops/
Oficinas” dirigido a pessoas
com mais de 15 anos e cujo
principal objetivo é o
enriquecimento individual,
a aprendizagem de novos
conhecimentos,
o aprofundamento de áreas
de interesse e a troca
de experiências.
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GRÂNDOLA MEMBRO
DO AGRUPAMENTO EUROPEU
DE COOPERAÇÃO TERRITORIAL
DA FAIXA PIRITOSA IBÉRICA
TOCHA DA LIBERDADE
E DA PAZ PASSOU
NA VILA MORENA

A cerimónia de assinatura da constituição e
eleição dos órgãos do AECT-FPI teve lugar durante a assembleia-geral realizada no passado
dia 2 de fevereiro, em Tharsis, Espanha, onde
estiveram presentes o Presidente da Câmara,
António Figueira Mendes e a Vereadora da Cultura e Cooperação, Carina Batista. O AECT é um
organismo público de caráter transfronteiriço
que reúne 5 municípios portugueses do Alentejo, 4 municípios espanhóis e 2 Entidades Locais
Autónomas, inseridos na província espanhola
de Huelva e tem como objetivo o reforço da coe-

são económica, social e territorial dos municípios portugueses e espanhóis da Faixa Piritosa
Ibérica, baseado na sua singularidade geológica e ambiental e num forte acervo patrimonial
ligado à exploração mineira com mais de 2000
anos.
O documento foi assinado pelos Presidentes das
Câmaras de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde,
Grândola e Mértola e pelos alcaides de Almonaster la Real, Alosno, Calañas e pelas entidades locais autónomas de Tharsis (Alosno) e
La Zarza-Perrunal (Calañas).

CONSTITUIÇÃO
DO OBSERVATÓRIO
DA CANÇÃO DE PROTESTO

O Município de Grândola, a Associação José Afonso,
a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, através do Instituto
de História Contemporânea e do Instituto de
Etnomusicologia, e a Sociedade Musical Fraternidade
Operária Grandolense assinaram no dia 2 de
março, o Acordo de Constituição do Observatório
da Canção de Protesto(OCP). A iniciativa, projetada
pela CMG e AJA, avança agora com os dois novos
parceiros, dedicando-se à observação,
sistematização e divulgação da informação
associada à música de intervenção e protesto, e ao
seu estudo, com especial destaque para a forma
musical canção. O OCP, com sede em Grândola,
pretende valorizar a herança cultural de todos os
que, através da música, se empenharam
e empenham na defesa dos valores da liberdade,
da fraternidade e da igualdade e prevê a realização
de iniciativas diversas — encontros, colóquios,
congressos, publicações, exposições e espetáculos.

ESPETÁCULO DE TRIBUTO
A BENNY GOODMAN ESGOTOU
CINETEATRO GRANDOLENSE
O Cineteatro Grandolense recebeu no dia 21 de
fevereiro o espetáculo “Tributo a Benny Goodman”,
por Paulo Gaspar e Amigos, organizado pela
SMFOG em parceria com o Município. O quarteto de
jazz formado por Paulo Gaspar no Clarinete, Bruno
Santos na Guitarra, Romeu Tristão no Contrabaixo
e João Rijo na Bateria apresentou um concerto de
elevada qualidade, facto que agradou o muito
público presente.

O Município de Grândola associou-se
às Comemorações dos 70 anos do fim
da Segunda Guerra Mundial e
recebeu no passado dia 3 de fevereiro
a Tocha da Liberdade e da Paz
da Federação Internacional
de Resistentes. Este símbolo de luta
pela paz e pela Liberdade foi
transportado de bicicleta por atletas
do clube de BTT de Grândola desde
a Praça da Liberdade até à Biblioteca
Municipal e permaneceu durante
todo o dia na Vila Morena onde foram
realizadas diversas iniciativas que
envolveram os alunos da Escola
Secundária e da Universidade Sénior,
as crianças da Ludoteca e a SMFOG.
Na Biblioteca Municipal esteve
patente uma exposição da União
dos Resistentes Antifascistas
Portugueses, entidade que em
Portugal coordenou a ação.

FITA – FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO DO ALENTEJO
PELA PRIMEIRA VEZ
EM GRÂNDOLA
A Companhia de Teatro Lendias
d’Encantar trouxe a Grândola, pela
primeira vez, o Festival Internacional
de Teatro do Alentejo. Ao longo
do mês de março foi possivel assistir
a três espetáculos de grande
qualidade, nomeadamente,
“EL BAILE” levado à cena pelo Grupo
de Teatro D’os de Cuba, “SMILE”,
a nova peça do grupo de teatro Baal
17 e, por fim, um concerto com
os Couple Coffee, dupla formada pela
luso brasileira Landa Cozetti, na voz,
e pelo brasileiro Norton Daiello,
no Baixo elétrico.
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memória e património

ALGUNS ELEMENTOS DO GRUPO OS AMIGOS DA CULTURA. GRÂNDOLA, CERCA DE 1948.

M

PROGRAMA DA RÉCITA DE OS AMIGOS
DA CULTURA, 1948.

OS AMIGOS DA CULTURA
E O APELO DE ESTOCOLMO EM 1952

A vida cultural da sociedade grandolense, desde o início do século XX, foi verdadeiramente intensa e desenvolveu-se
principalmente no seio das associações locais. No ﬁnal da década de 1940 organizou-se um movimento designado por
Os Amigos da Cultura que reuniu mais de cem jovens. Tendo começado na Música Velha, integrou também elementos
do Grémio e do Sport e entre os seus mais destacados membros encontravam-se Isidro Pereira de Oliveira (Papas),
Vivaldo Vieira Estrela, Manuel Vieira, Carlos Milharadas e José Mariano.

A ação de Os Amigos da Cultura foi claramente
relevante ao nível cultural, quer pela criação de
bibliotecas – na SMFOG, no Grémio e no SPORT
– quer pela fundação de um grupo cénico amador. Essas bibliotecas e, em sentido lato, toda a
ação levada a cabo pelo grupo Os Amigos da
Cultura, promoveram o acesso à leitura, contribuíram para a consciencialização social e política dos grandolenses e para o desenvolvimento de um sólido espírito de democracia,
liberdade e resistência. Daí que, várias vezes,
tenham sido “visitados” pela PIDE e que alguns
deles tenham sido presos.
No rescaldo da II Guerra Mundial, que culminou com o lançamento de duas bombas atómicas, e no início da década de 1950, a Guerra Fria
e o perigo constante de eclosão de um novo conflito bélico deram origem a movimentos internacionais pela paz, de rápida expansão, tornando-os movimentos de massas. Em Março de 1950
foi lançado o Apelo de Estocolmo, pela proibição das armas atómicas. Tal como a nível global, também em Portugal a luta pela paz e o movimento que lhe deu corpo foram expressões do
clima que se vivia a nível mundial e de oposição
ao regime ditatorial. Logo em 1950 foram criadas a Comissão Nacional para a Defesa da Paz,
que lançou a recolha de «100 000 assinaturas
para o apelo de Estocolmo!», e as primeiras comissões de base integradas no movimento pela
paz que, no início de 1952, se manifestaram a favor de um pacto de paz entre as cinco grandes
potências (EUA, Inglaterra, França, URSS e China)
e contra a reunião do Conselho de Ministros da
NATO, realizada no Instituto Superior Técnico.
No movimento pela paz português, para além

de indivíduos oriundos de diferentes grupos sociais não organizados, participaram com maior
destaque o MUD Juvenil, o Movimento Nacional
Democrático, a Associação Feminina Portuguesa para a Paz e o Partido Comunista Português.
Maria da Piedade Morgadinho, à data membro do
MUD Juvenil, referiu que, muito embora as manifestações fossem proibidas e fortemente reprimidas pelo Estado Novo com prisões, “os jovens
organizavam-se em brigadas de trabalhadores
e estudantes e percorriam as ruas dos centros
e bairros operários como fizeram em Lisboa,
Porto, Barreiro, Almada, Marinha Grande, Beja,
Pias, Grândola e noutras cidades, vilas e aldeias,
recolhendo assinaturas para a paz”. Aproveitavam os fins de semana para percorrer as ruas e
recolher assinaturas porta a porta: “Apresentávamo-nos como jovens que tinham uma posição
contra a difusão das armas atómicas e a necessidade de termos uma posição contra a sua utilização (…) e a necessidade imperiosa de pôr fim
à guerra. As reações das pessoas eram muito diversas. Pessoas já com uma determinada consciência política e com conhecimento aderiam logo (…) sem qualquer problema de pôr a sua assinatura. Por vezes, outras retraíam-se um bocado”.
Em Grândola, entre dezembro de 1952 e maio
de 1953, na sequência da recolha de assinaturas
no âmbito do movimento pela paz e da petição
integrada no Apelo de Estocolmo intitulada “Tanques, canhões e aviões: eis o que nos oferecem. Mas nós queremos paz, pão e trabalho”,
foram detidos pela PIDE jovens que integravam
Os Amigos da Cultura, com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos, à semelhança do
que já havia ocorrido em diversas localidades.

Arquivo da PIDE, Serviços Centrais, Registo Geral de Presos
Nome

Data
da detenção

Heitor Martins da Costa
1952-12-08
Raul Martins da Costa
1952-12-08
António Álvaro da Costa Bispo 1952-12-08
Augusto Pinto da Costa
1952-12-08
Álvaro Martins Mariani
1952-12-08
José Manuel Esperto
Sem data
José António Rafael
1952-12-09
Joaquim Pereira dos Santos 1952-12-09
Aníbal Gamito Espada
1952-12-09
José Pereira Espada
1952-12-09
Aurélio Brito Grilo
1952-12-09
Gertrudes Martins
1952-12-09
Maria de Lurdes de Sousa
1952-12-09
Maria Vitorino Pereira Batista 1952-12-12
Manuel Vieira Estrela
1952-12-12
Manuel Venâncio da Palma
1952-12-14
Francisco da Palma
1952-12-14
Amílcar Pincho Beja
1953-02-06
Joaquim Pinto da Costa
1953-03-04
António Manuel
1953-03-05
António da Conceição Marques 1953-04-06
Maria Correia Pinto Terruta
1953-05-22

Profissões
Sapateiro
Sapateiro
Pedreiro
Emp. comércio
Barbeiro
Corticeiro
Emp. de café
Sapateiro
Corticeiro
Corticeiro
Emp. comércio
Doméstica
Costureira
Costureira
Escriturário
Escriturário
Ferroviário
Carpinteiro
Pedreiro
Emp. comércio
Serralheiro
Costureira

Testemunhos orais:
Dulce Manuel | Joaquim Pinto da Costa
Maria de Lurdes de Sousa | Pedro Martins da Costa
Fontes:
Arquivo Nacional Torre do Tombo, Arquivo da PIDE,
Serviços Centrais, Registo Geral de Presos
Bibliografia:
CARNEIRO, Gustavo Antunes Rodrigues Martins, Paz,
Palavra Proibida – o Partido Comunista Português
e a Luta pela Paz (1950-1952), Dissertação do 2.º Ciclo
de Estudos em História Contemporânea, Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, 2013.
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DESPORTO

“

A excelência dos resultados desportivos alcançados nos últimos
anos, em diversas modalidades desportivas, bem como,
o elevado número de praticantes desportivos federados e não
federados, em escalões de formação e em escalões seniores, são
evidências de que o caminho percorrido tem conduzido ao sucesso,
o que nos responsabiliza a todos, Autarquias, Escolas e Clubes
Desportivos, para que aos jovens que agora se iniciam na prática
desportiva, sejam garantidas semelhantes ou ainda melhores
condições de prática desportiva

”

Carina Batista – Vereadora do Desporto

Consciente das suas responsabilidades e da importância social do desporto, indo ao encontro do artigo 79º da Constituição da República Portuguesa, a Câmara Municipal de
Grândola tem promovido e apoiado o desenvolvimento da prática desportiva no Concelho, em diversas áreas de intervenção, entre as quais destacamos, a construção e manutenção de equipamentos desportivos de base, a formação desportiva ao nível do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, a oferta desportiva variada para a população adulta e sénior, o apoio à atividade do Movimento Associativo para o Desporto Federado, Desporto não Federado e Desporto de Lazer e a organização de eventos desportivos de âmbito local, regional, nacional e internacional, entre outras áreas.

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS DE BASE

PROJETO: APRENDER
E PRÉ APRENDER
A Câmara Municipal de Grândola desenvolve há mais de duas
décadas, um projeto de motricidade infantil nas Escolas
do 1º Ciclo do Ensino Básico - Projeto Aprender, o qual foi
alargado ao Ensino Pré-Escolar – Projeto Pré Aprender. Com
estes Projetos, todas as crianças destes dois ciclos de ensino
usufruem de uma aula de expressão motora semanal, com
a presença do Docente responsável por cada turma e de um
Técnico de Desporto do Município, proporcionando
às crianças, nos períodos etários considerados fundamentais
para a aquisição das habilidades motoras de base, uma
experiência motora orientada por programas que contemplam
as perícias e manipulações, deslocamentos e equilíbrios,
atividades rítmicas, natação, ginástica, patinagem, jogos
desportivos e pré-desportivos, atividades na natureza,
entre outras áreas de aprendizagem.
Integrados nestes Projetos, paralelamente às aulas
de expressão motora, são ainda realizados eventos
desportivos, adaptados às idades das crianças, tais como,
Convívios Desportivos, Passeios Pedestres, Corta Mato
Escolar, entre outros.

Com uma área desportiva útil de 7,10 m2 por habitante (valor aconselhado pelo Conselho
da Europa é de 4,00 m2/habitante), o Concelho de Grândola pode orgulhar-se de dispor de
excelentes instalações desportivas de base formativas, as quais, colocadas permanentemente
à disposição de escolas, clubes e população em geral, apresentam, só no que se refere ao
Parque Desportivo Municipal de Grândola e ao Complexo Desportivo Municipal José Afonso,
uma ocupação anual superior a 125.000 utilizações, valor que no global tem vindo a crescer
nos últimos 10 anos, fruto do crescimento da atividade desportiva praticada ao nível dos
Clubes (treinos e competições), escolas (aulas de Educação Física e treinos e competição
de Desporto Escolar), utilizadores livres e organização de eventos.
Para além da manutenção e funcionamento diário destes dois complexos desportivos
municipais (os quais em conjunto apresentam custos anuais de manutenção na ordem dos
230.000 € – valor sem despesas de pessoal), a Câmara Municipal de Grândola tem igualmente
investido no melhoramento de outros espaços para prática desportiva federada e não
federada, sendo exemplo a intervenção de melhoramento efetuada em Setembro 2014
no Campo de Futebol da Aldeia de Melides.
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APOIO À ATIVIDADE DE CLUBES
E COLETIVIDADES DESPORTIVAS

UTILIZAÇÃO ESCOLAR
EDUCAÇÃO FÍSICA
E DESPORTO ESCOLAR
As instalações desportivas municipais
asseguram ainda um elevado nível de
qualidade no ensino escolar da disciplina
de Educação Física, ao serem utilizadas
anualmente por todas as turmas das
Escolas, EB2-3, Secundária e Profissional.
Para além das disciplinas de Educação
Física, com programas educativos
obrigatórios definidos pelo Ministério
da Educação, é ainda possível a utilização
das instalações desportivas municipais para
treinos e competição de Desporto Escolar, que
no presente ano letivo desenvolve atividade
nestes espaços municipais, nas modalidades
de Badminton, Futsal, Ténis de Mesa,
Desportos Gímnicos, Boccia e Basquetebol.

O apoio por parte da Câmara Municipal
de Grândola, à atividade dos Clubes Desportivos
do Concelho, tem sido uma realidade, indiscutível,
sendo valorizado o seu papel no processo
de generalização da prática desportiva e na criação
de oportunidades de prática desportiva
à população, ao nível da formação, da competição,
do lazer ou da manutenção.
O Desenvolvimento Desportivo, que em termos
gerais e simplificados se pode descrever num
conjunto de indicadores tais como, o número de
praticantes desportivos, a frequência e regularidade
da prática desportiva, a diversidade e qualidade das
instalações desportivas, o número de modalidades
praticadas e os resultados de excelência alcançados,
resulta indiscutivelmente de uma partilha
de responsabilidades essencialmente entre
a administração pública e o movimento associativo.

O apoio ao Movimento Associativo do concelho,
manter-se-á ao nível dos apoios financeiros
à atividade desportiva, do apoio à formação
de treinadores, aquisição de equipamentos, obras
de requalificação de instalações desportivas,
cedência de viaturas para transporte de atletas,
cedência de gasóleo, incentivos na aplicação das
tarifas de utilização das instalações desportivas
municipais que permitem aos Clubes o pagamento
entre 5% e 40% do total das tarifas regulamentadas
e aprovadas, em função do âmbito da atividade
que promovem, apoio técnico e logístico,
disponibilização de locais para afixação
de publicidade, apoio jurídico, etc.
Em 2014 foram estabelecidos Protocolos
de Colaboração com 24 Clubes Desportivos,
dos quais resultou um total de 76.800 € em apoio
financeiro.

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS

ATIVIDADES DESPORTIVAS
PARA UM ENVELHECIMENTO
ATIVO
Torna-se ainda importante referir o papel
da Câmara Municipal de Grândola na oferta
de atividades físicas e desportivas para
a população adulta e idosa do Concelho,
através dos Projetos Viver Solidário
e Universidade Sénior de Grândola, os quais
proporcionam aos interessados,
a participação em aulas de Ginástica Sénior,
Danças, Gerontomotricidade, Hidroginástica,
Natação e Boccia, a munícipes residentes
em 12 locais distintos do Concelho, bem
como, a participação em atividades físicas
diversificadas ao longo do ano, entre as
quais destacamos, Caminhadas, Encontros
de Desporto Sénior, Jogos Tradicionais
e Torneios de Boccia. O Desporto Sénior do
Projeto Viver Solidário conta neste momento
com 259 alunos inscritos e a Universidade
Sénior de Grândola apresenta um total de 294
alunos inscritos nas atividades desportivas,
alguns dos quais inscritos igualmente no
Programa Viver Solidário.

A organização e o apoio à organização de grandes
eventos desportivos tem sido assumido como uma
oportunidade de fomento da prática das modalidades
em questão, mas igualmente, como uma
oportunidade de vivências culturais diversificadas,
de promoção e valorização das características
do concelho, aos níveis turístico e económico, para
além da rentabilização de equipamentos
desportivos, nas suas variadas valências.
Ao nível internacional, o município de Grândola tem
organizado em parceria com as respetivas
Federações, diversos Campeonatos do Mundo de
Pesca Desportiva de Mar de Nações ou de Clubes,
nos escalões Seniores ou em escalões Juvenis,
bem como, Campeonatos do Mundo, da Europa

e Ibérico de Orientação em BTT, Estágios
Internacionais de Karaté, referindo-se ainda a recente
organização do Campeonato da Europa de Patinagem
Artística nos escalões de Cadetes e Juvenis.
Ao nível Nacional e Regional, Grândola tem
recebido nas suas instalações desportivas artificiais
e naturais – praias e serra, diversas competições
de elevado nível, federadas, não federadas ou
de Desporto Escolar, destacando-se competições
de Duatlo, Danças de Salão, Taekwondo, Ciclismo
de Estrada e BTT, Hóquei em Patins, Futebol,
Basquetebol, Orientação, Patinagem Artística,
Pesca Desportiva de Mar, Natação, Petanca,
Ultramaratona, Ténis de Mesa e Desportos
Gímnicos, entre muitas outras modalidades.
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AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
SOBRE POLIMEDICAÇÃO
No âmbito do projeto Crescer em Saúde
a Unidade Móvel de Saúde de Grândola
percorreu várias localidades rurais
das 4 freguesias do concelho numa ação
de sensibilização sobre polimedicação para
doentes idosos. A iniciativa foi desenvolvida
em março numa parceria entre o Município
de Grândola e a Unidade Local de Saúde
do Litoral Alentejano – Unidade
de Cuidados na Comunidade “Serra e Mar”.

PROMOVER UMA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
O Cine Granadeiro - Auditório Municipal
acolheu uma jovem plateia para apresentar
o projeto “A minha lancheira”, enquadrado
no Programa Regional de Promoção
da Alimentação Saudável da Administração
Regional de Saúde do Alentejo. “A minha
lancheira” tem como objetivo geral
promover escolhas alimentares saudáveis
para os lanches escolares no 1.º ciclo
do ensino básico. O evento realizado pelo
Agrupamento de Escolas de Grândola
e a Unidade de Cuidados na Comunidade
“Serra e Mar” contou com a colaboração
do Município.

WORKSHOPS "REGRAS E LIMITES"
A Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens de Grândola, em colaboração com
a Associação Quero-te Muito, realizou nos
dias 14 e 25 de março, na Biblioteca
Municipal, um workshop denominado
"Regras e Limites", com a participação
de Cristina Fonseca, Educadora Parental
e Family Coach. Este workshop foi destinado
a pais que quebram as suas próprias regras
e que procuram uma nova abordagem para
um dia a dia mais feliz.

TORNEIO MINI BASQUETEBOL
15º MEMORIAL PROF. MÁRIO LEMOS
A etapa de Grândola do 15º “Circuito
Prof. Mário Lemos” organizada pelo CAB
de Grândola e pela Associação
de Basquetebol de Setúbal, com o apoio
do Município, decorreu no passado dia 28
de fevereiro, no Complexo Desportivo
Municipal – José Afonso e contou com a
presença de 12 Clubes, aproximadamente
120 crianças do escalão de Mini-10.
O Memorial Prof. Mário Lemos está
integrado num projeto da Federação
Portuguesa de Basquetebol e é promovido
pelo Comité Nacional de MiniBasquete.

2.º ENCONTRO
DE DESPORTOS GÍMNICOS
DO DESPORTO ESCOLAR
O Complexo Desportivo Municipal – José
Afonso, recebeu no passado dia 11 de março
o 2.º Encontro de Desportos Gímnicos
do Desporto Escolar que contou com
participantes do Agrupamento de Escolas
de Grândola e da Escola Secundária Diogo
de Gouveia, de Beja.

GRÂNDOLA RECEBEU JORNADA
DA TAÇA DE PORTUGAL
DE ORIENTAÇÃO PEDESTRE
Integrada na Taça de Portugal da Federação
Portuguesa de Orientação disputou-se nos
dias 21 e 22 de março, a quarta edição
do Costa Alentejana “O Meeting”, que trouxe
ao nosso Concelho mais de 340 atletas de 30
clubes. A iniciativa desportiva foi organizada
pelo Clube da Natureza de Alvito e Clube de
Orientação e Aventura do Litoral Alentejano
em parceria com o Município de Grândola e
contou com o apoio das Juntas de Freguesia
de Azinheira dos Barros e de Melides.

CAMINHADAS
PELO CONCELHO
No âmbito da iniciativa “Caminhadas pelo
Concelho” programadas para 2015, o Grupo
de Caminheiros de Grândola realizou no
domingo 1 de março um passeio pedestre
na Freguesia de Melides, tendo completado
metade do percurso (12,3Km) da ”Vereda
de Melides”, com início no Valinho da Estrada
e término em Melides. Participaram
na caminhada, que contou com o apoio da
Câmara Municipal e da Junta de Freguesia
de Melides, 110 caminheiros e caminheiras
vindos de Grândola, Melides, Sines e Santo
André.
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CURIOSIDADES
Apuro diário: 04.01.83 – 91 contos;
04.01.14 – 126€
Nunca gozou férias
Fica indignado por já não poder subir
ao banco sem se apoiar em algo, não
compreende. Talvez da sua idade
avançada e o corpo já não responder da
mesma forma, dissemos a gracejar. “Pois
se me alimento bem e me sinto tão bem,
deve ser porque já fiz um AVC…”,
respondeu-nos.
Faz contas tão rapidamente que nem
precisa de registadora ou calculadora.

CASA MANAÇAS
A Casa Manaças celebrou 100 anos a 10 de Maio de 2014. Fomos até lá
conversar um pouco com o proprietário Vitorino Bernardino Pereira, que nos
recebeu com simpatia e graça entre um ou outro cliente que compra as linhas,
os tecidos, os fechos ou pede uma ou outra coisa daquelas que se tornam cada
vez menos comuns pedir ou comprar.
Em 1958, com 18 anos, iniciou-se como empregado desta casa. Em 1983, por conta da avançada idade do seu patrão, António Gregório Gonçalves, decidiu terminar a atividade e a 04 de Janeiro desse
ano, assumiu o trespasse do negócio e a renda do
edifício. Tinha na altura 43 anos.
Nos primeiros anos de negócio a casa vendia, para
além de artigos de retrosaria, sapatos, café, entre
outros artigos.
“Vendia-se 60kg de café por mês naquela altura. A
Caféeira, nossa fornecedora é uma das muitas marcas que abriu falência em Portugal.”
Á pergunta “passou algum dia em que não tenha
tido nenhum cliente”, respondeu-nos que não,
apenas que “fazia 200€ a 300€ /dia, agora realizo
40€ ou 50€”.
“Os chineses e os Centros Comerciais (ou serão as
mentalidades e a evolução?) afastaram os clientes. As pessoas, deslocam-se às grandes superfícies porque gostam de andar de carro e porque
estão convencidas que tudo é mais barato o que,
pela minha parte, já constatei não ser verdade,
pelo menos nos artigos que vendo”.
“Antigamente, na Escola lá em baixo, ensinavam-se os meninos a pregar um prego correctamente
e as meninas aprendiam a bordar porque esse
aprendizado contava para nota; hoje tudo mudou e
já quase não vendo panos ou linhas. Dizem as meninas que a mãe logo faz.”
Durante alguns anos teve também uma loja de
electrodomésticos da qual sua esposa tomava conta. Fazia entregas a domicílio e só nesses momentos se ausentava da Casa Manaças. Desse tempo
também, ficou a manutenção das panelas de pressão que hoje podemos ainda tratar no seu estabelecimento.
Disse-nos que não pensa na reforma, que o trabalho não mata; todos os dias trata dos animais da
quinta, logo pela manhã e às 8h30 já está a cami-

nho da loja. “Se morrer aqui não faz mal”, disse-nos com ar sereno, olhando para o banco que usa
para descansar um pouco ou para subir e chegar
aos artigos mais altos.
Os nossos filhos e netos chegarão a “pau e manta”
(1) tal é a gravidade da conjuntura que se adivinha,
na opinião do Sr. Vitorino.
E como não podia deixar de ser, e sendo que é inquestionável a privilegiada localização deste estabelecimento no conjunto arquitectónico tão importante que é a Praça D. Jorge, perguntámos sobre a
curiosidade despertada aos turistas e visitantes
nacionais e estrangeiros. Contou-nos o esperado,
que tem muitas visitas, que algumas pessoas até
compram artigos e que tem imensas recordações
destas visitas, algumas até documentadas e mostrou-nos fotografias destes momentos enviadas
pelos seus visitantes.

1. Expressão popular que significa pau para defesa dos cães
vadios e manta para nos proteger enquanto vagueamos
de monte em monte à procura de comida.

HISTÓRIAS ENGRAÇADAS
Uma vez um jovem cliente “engravatado”
perguntou-me com ar de espanto “mas
que contas são essas?”, respondi-lhe:
“contas que se calhar o sr. não é capaz
de fazer…” “não preciso, tenho
telemóvel”. Perguntei-lhe: “E se
o telemóvel não tiver bateria?”
As clientes pedem-lhe linhas a condizer
com determinado tecido. O sr. Vitorino faz
a sua escolha, mas esta não agrada
à cliente que aponta para uma outra; ele
dirige-se ao suporte das linhas, mantém
a linha fechada na mão, finge tirar a que
a cliente escolheu e mostra-lhe sempre
a primeira. A cliente concorda e acaba por
sair com a escolhida por ele.
Duas coisas que o patrão me disse
no meu primeiro dia de trabalho:
“Quando alguém passar por si e lhe pisar
o pé, não diga nada”.
“Quando eu lhe disser a palavra xpto não
dê importância a esse cliente” e uma vez
ao atender um cliente aparentemente
sem importância o patrão disse-me a dita
palavra e eu teimosamente não desisti e
consegui vender-lhe o artigo, contou-nos.
Nesse dia perguntei-lhe quais eram
os tecidos mais velhos da loja. Em 15 dias
consegui “despachar” todos; nas minhas
mãos eram todos novos e bons,
contou-nos a sorrir.
Uma vez apareceu na loja uma senhora
que queria um xaile e depois de várias
tentativas para lhe vender determinado
artigo (que já tínhamos há imenso tempo)
resolvi dizer-lhe que tinha apenas um
xaile de acordo com o pretendido mas que
estava já reservado e embrulhado para
uma outra cliente. A senhora insistiu
tanto, tanto para o ver que acabei por ir
à pressa embrulhar o xaile e colocar-lhe
o nome da minha mãe para que ela
confirmasse a reserva; o meu patrão
ao ver o nome da minha mãe depressa
entendeu tudo e perguntou:
“– Mas a senhora sinalizou o artigo?”
ao que lhe respondi que não senhor.
“– Então venda-o a esta cliente.”
A senhora, ao mesmo tempo indignada e
satisfeita, disse: “e o senhor que não me
queria vender o artigo!?” Respondi-lhe
que não era o patrão e por isso não podia
decidir.
O que podemos encontrar ou resolver
na Casa Manaças que não encontramos
noutro estabelecimento?
Podemos arranjar todo o tipo
de fechos - calças, malas -, etc.;
Reparar máquinas de costura e panelas
de pressão
Colocar botões nas calças de ganga
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COMEMORAÇÕES
DO DIA DA ÁRVORE
MUNICÍPIO ADERIU
À HORA DO PLANETA
O Município de Grândola aderiu, mais uma
vez, à iniciativa “Hora do Planeta” promovida
pela organização World Wide Fund for
Nature (WWF), com o apoio da Associação
Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP),
e desligou no dia 28 de março, entre
as 20h30 e as 21h30 as luzes dos principais
monumentos e edifícios da Vila. Durante
os 60 minutos dedicados à Hora do Planeta
decorreu na praça Dom Jorge de Lencastre
Costa uma aula de yoga organizada pela
Associação Desperta Alfazema.

O Dia da Árvore foi assinalado em Grândola através da plantação de uma laranjeira com cerca
de 60 anos no Jardim Dr. Júlio do Rosário Costa. Esta ação simbólica contou com a participação
do Executivo Municipal e de um grupo de 80 crianças da Escola EB 1 de Grândola que
demostrou grande interesse no conhecimento da importância das árvores no meio urbano e
da existência de espaços verdes como elemento sustentável das cidades. O Município aproveitou
ainda a efeméride para apresentar o livro “As Árvores de Grândola”. Este pequeno Guia permite
encontrar e descobrir, através da observação nas ruas de Grândola, de um grande número
de árvores de diferentes espécies, tamanhos, formas e cores, as suas características assim
como o seu valor e a sua utilidade. No total, a publicação do Município, reúne informação
de 27 espécies de árvores existentes no concelho.

COMEMORAÇÕES DO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER

GRÂNDOLA ASSINALA
DIA INTERNACIONAL
DO PRESERVATIVO
No passado dia 13 de fevereiro foram
dinamizadas, pelo Município de Grândola
e pela APF, diversas ações com intuito
de assinalar o Dia Internacional do
Preservativo, através de aconselhamento
em saúde sexual e reprodutiva, testes
rápidos de deteção de infeção pelo vih/sida,
distribuição de material de informação
e prevenção, e jogos didáticos.

CARNAVAL COMEMORADO
POR TODO O CONCELHO

As mulheres da Vila Morena foram surpreendidas no dia 7 de março com a oferta de cravos
e postais. Uma iniciativa conjunta do Município de Grândola, MDM, Freguesia de Grândola
e Santa Margarida da Serra, RIDVAL e USG. No dia 8, teve lugar a inauguração da nova sede
do MDM e o almoço convívio que juntou no parque de Feiras e Exposições mais de duas centenas
de mulheres. A exibição do filme “O Meu Nome é Alice”, com entrada gratuita para as mulheres,
marcou o final das Comemorações do Dia Internacional da Mulher em Grândola.

Em fevereiro, as máscaras e os disfarces
saíram à rua! Um pouco por todo concelho
realizaram-se desfiles de carnaval, bailes
e concursos de máscaras.
As crianças das escolas encheram de cor
e alegria as ruas, com os tradicionais
desfiles que se realizaram em todas
as freguesias. Os seniores da USG e do
Programa Viver Solidário divertiram-se no
já tradicional Baile de Carnaval trapalhão.
Também o movimento associativo e as
juntas de freguesia assinalaram a data
e promoveram festas dirigidas à população.
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Biodiversidade

B

BIO MELIDES

TURISMO NATUREZA
BIRDWATCHING

O concelho de Grândola apresenta uma biodiversidade caracterizada
por ecossistemas tão diversos como a Orla Costeira e Sistema Dunar,
Serra, Charneca e Montado. É esta Natureza em estado puro que
devemos conhecer e preservar. É esta Natureza e Biodiversidade que
per- mite um sem número de atividades no nosso Concelho que
devemos divulgar e apoiar a sua implementação.
Quisemos por isso destacar o trabalho que tem sido desenvolvido
nes- ta área, em particular na Lagoa de Melides, que revela
atualmente um excelente estado de conservação ambiental.
Deste modo apresentamos o projeto Biomelides nascido através
de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Melides
e os fotógrafos José Frade e Sérgio Guerreiro.
O projeto Biomelides tem como principal objetivo a documentação,
por intermédio de conteúdos fotográficos e de vídeo, da biodiversidade
que ocorre na lagoa de Melides e zonas adjacentes.
Em pouco tempo, já foram registadas mais de 130 espécies de aves,
entre as quais, espécies até agora desconhecidas nesta região.

ABERTURA ARTIFICIAL
DA LAGOA DE MELIDES AO MAR
Espetáculo aguardado e registado por muitos, a abertura artificial
da Lagoa de Melides ao Mar decorreu no passado dia 19 de março.
A ação desenvolvida anualmente pela Administração Regional
Hidrográfica do Alentejo é essencial na renovação das águas da Lagoa
e manutenção / gestão deste habitat, nomeadamente a exportação
de matéria orgânica e nutrientes para a faixa costeira adjacente
a par da entrada de sedimentos arenosos e organismos como peixes
e invertebrados de origem marinha.
Garantir a continuidade da atividade piscatória e a utilização balnear
das águas junto à margem norte na época estival são também
objetivos desta ação, que contou com a presença de responsáveis
do Município
de Grândola, da Autoridade Marítima de Sines e da Agência
Portuguesa do Ambiente
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* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS
DE FREGUESIA DO CONCELHO.

FREGUESIAS

CARVALHAL
CARNAVAL, DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PASSEIO PEDESTRE
Fevereiro e março foram meses de grande atividade na Freguesia do Carvalhal. No dia 13 de fevereiro
realizou-se o tradicional desfile de Carnaval, na Avenida 18 de Dezembro, com a participação das
crianças da EB1, Jardim de Infância, Creche “Os Ursitos” e Centro de Dia/SAD Carvalhal. No dia 7
de março, para registar e elevar a importância do Dia Internacional da Mulher, a Junta de Freguesia
promoveu um jantar convívio, com muitas surpresas, só entre mulheres. Já no dia 21 de Março,
realizou-se um passeio pedestre, com almoço convívio e baile, integrado nas atividades do Programa
Viver Solidário. Por fim, destaca-se a visita do Executivo Municipal a esta freguesia, com a participação
e envolvimento do executivo da Junta. Nesta visita, que decorreu no dia 23 de fevereiro, para além
da realização de uma reunião entre os dois executivos e da visita a locais onde há necessidades
de intervenção, foi possível contactar com a população e ouvir as suas sugestões e opiniões.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
13º GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO JUNTA DE FREGUESIA DE GRÂNDOLA
– CIRCUITO JOSÉ AFONSO EM HOMENAGEM AO CANTE ALENTEJANO
Numa manhã cheia de sol e onde a participação popular foi uma evidência, a Junta de Freguesia organizou,
pelo 13º ano consecutivo, o “Grande Prémio Junta de Freguesia de Grândola – Circuito José Afonso”
e, pelo 11º ano consecutivo, a Corrida “Miúdos e Graúdos”.
Estas duas provas, que se realizaram no dia 1 de fevereiro, são já uma marca do atletismo no litoral alentejano
e do convívio e o bem-estar entre gerações, conseguindo fomentar o atletismo, a prática do exercício físico
essencial para uma vida saudável e constituem uma aposta da Junta de Freguesia na prática desportiva,
apesar dos cortes orçamentais a que está sujeita.
Este ano, em que o Cante Alentejano foi declarado pela UNESCO, como Património Cultural Imaterial da
Humanidade, a Junta de Freguesia prestou a sua justa homenagem ao Cante Alentejano e a todos os Grupos
Corais Alentejanos que tão bem identificam este património e a região. Participaram também nesta iniciativa,
os artesãos locais e as escolas de dança da Ludoteca e do Grândola Sports Club.
Estas duas provas contaram com a participação de largas centenas de participantes - Mais de 500 atletas
no “Grande Prémio de Atletismo Junta de Freguesia de Grândola – Circuito José Afonso”, e mais de 600 atletas
na 11ª Corrida “Miúdos e Graúdos”, voltando a superar as expectativas.

AZINHEIRA DOS BARROS
ÁGUAS DO ALENTEJO INICIARAM A CONSTRUÇÃO DA ETAR DE AZINHEIRA DOS BARROS
A cargo das Águas Públicas do Alentejo, SA, e com um investimento próximo dos 250 mil euros, foi finalmente
iniciada a obra de construção da nova ETAR de Azinheira dos Barros. Localizada próxima da antiga fossa
(ainda em funcionamento) esta infraestrutura foi já projetada para responder às atuais necessidades da
comunidade, mas também do futuro Lar de Idosos, prevendo-se que esteja concluída até final de Julho de 2015.
O consórcio vencedor do concurso público é constituído pelas empresas Ecoedifica- Ambiente
e Construções, SA e OMS – Tratamento de Águas, Lda, com sede em Torres Novas e Albergaria-a-Velha
respetivamente, ambas com uma vasta experiência na construção deste tipo de equipamentos.
Foi ainda fundamental a parceria da Junta de Freguesia com a empresa Conduril, que foi responsável pela
construção da ponte de passagem sobre o barranco dos Barros, uma vez que a construção é do outro lado
do curso de água, e a disponibilidade dos Herdeiros de António Pereira Barradas que cederam o espaço
para a construção, bem como os acessos que se tornarão caminho público.

MELIDES
GRUPO DESPORTIVO DE VALE DE FIGUEIRA
Depois de ter alcançado o 1º lugar na sua série na 1ª fase do Campeonato Distrital do Inatel de Beja sem
quaisquer derrotas, a equipa de Futebol Sénior do Grupo Desportivo de Vale de Figueira, na 2 º fase voltou
a atingir o 1º lugar, apenas com uma derrota, contando todos os outros jogos com vitórias e um empate.
Com estes resultados, mantém a forte possibilidade de disputar o Campeonato Nacional do Inatel
e alcançar o título de Campeão Distrital de Beja. Para além dos aspectos desportivos, o Grupo Desportivo,
é uma das associações há mais tempo dedicada á prática regular desportiva no Concelho de Grândola,
e que promove habitualmente durante os meses de Verão as tradicionais festas das tasquinhas, onde se
destacam os miolos de carne de vinha d` alhos e as famosas pataniscas de bacalhau e os animados bailes
populares, sempre muito concorridos. Em dias de futebol e baile Vale de Figueira, apresenta outra
animação, pois nesses dias, recebe pessoas que normalmente ali não se deslocam, visto esta ser uma
localidade isolada na extremidade no nosso Concelho, bonita e atractiva, mas por vezes um pouco
esquecida. Presentemente, para além do objectivo de desejar alcançar o titulo de campeão, o clube espera
ver acabadas as obras nos balneários, que são necessidades prementes, para que esta seja mais uma
época perfeita. O Grupo Desportivo de Vale de Figueira, ostenta como melhor resultado desportivo o título
de vice campeão Distrital de Setúbal na época de 2000 / 2001.
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Obras Municipais
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RUA DR.ª ANA LUÍSA DA CRUZ COSTA – REPOSIÇÃO DE CALÇADA | SAPADORES FLORESTAIS – SILVICULTURA PREVENTIVA
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO – ESTÚDIO JOVEM

BAIRRO DO ARNEIRO – PAVIMENTAÇÃO DE TRAVESSA | JARDIM DR. JACINTO NUNES – TRABALHOS DE LIMPEZA
ESTRADA DOS MOSQUEIRÕES – LIMPEZA DE BERMAS

VALE FIGUEIRA – EXECUÇÃO DE CONDUTA | RUA INFANTE D. HENRIQUE – REPOSIÇÃO DE CALÇADA
SAPADORES FLORESTAIS – SILVICULTURA PREVENTIVA

CONSTRUÇÃO DA NOVA ETAR
DE AZINHEIRA DOS BARROS
As Águas públicas do Alentejo iniciaram em Março a construção
da nova ETAR de Azinheira dos Barros, que terá capacidade de
tratamento para uma população equivalente a 300 Habitantes e
permitirá substituir a ETAR existente, nesta localidade, que não
cumpre o normativo de descarga. A nova ETAR será constituída
por um sistema compacto, baseado no tratamento por lamas
ativadas, e os trabalhos a executar incluem a construção de nova
obra de entrada, com remoção de sólidos no canal principal por
gradagem mecânica, a remoção de areias e remoção de gorduras, a instalação de Reator de Tratamento biológico compacto por
sistema de lamas ativadas, em arejamento prolongado em regime contínuo num reator biológico e num decantador secundário, e a construção de Silo de Lamas para elevação de lamas
biológicas em excesso e espessamento estático.

