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mensagem do Presidente

“

A mostra de artesanato, a gastronomia, os excelentes
espetáculos, o parque de diversões, a feira franca,
e sobretudo, o intenso convívio, fizeram desta,
uma edição inesquecível.

”

FEIRA DE AGOSTO E FEIRA AR PURO
IDENTIDADE, INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E DINÂMICA
Caras/os Grandolenses,
Acabaram as dúvidas sobre a possibilidade de se fazer uma Feira de Agosto maior, melhor e mais
apelativa. A Feira de Agosto 2015 foi um sucesso inquestionável, conseguindo recuperar a sua
identidade, sem esquecer a inovação e a criatividade.
Entre as muitas novidades, destaco o regresso do Mundo Rural – Uma aposta ganha, quer
pelo número de agentes do setor que se envolveram na sua dinamização, quer pelo número
de visitantes que participaram nas atividades que foram desenvolvidas.
ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Também a Exposição Etnográfica, que este ano abordou os ofícios tradicionais do Concelho,
Presidente da Câmara Municipal
voltou a ser um dos locais mais visitados e mais elogiados, bem como, todo o enquadramento exterior da Feira, que este ano foi dedicado à promoção da Aldeia Mineira do Lousal.
A mostra de artesanato, a gastronomia, os excelentes espetáculos, o parque de diversões, a
feira franca, e sobretudo, o intenso convívio, fizeram desta, uma edição inesquecível.

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

Também com o objetivo de potenciar as nossas características únicas, realizámos recentemente a 1ª edição da Ar Puro – Feira de Caça, Pesca e Atividades ao Ar Livre. O forte envolvimento do movimento associativo e das empresas ligadas aos três setores base da feira, bem
como a forte participação nas muitas atividades e ações, fizeram com que esta também fosse
uma aposta ganha, demonstrando a importância que estes setores têm para o desenvolvimento
e afirmação do nosso Concelho.
Ambas as Feiras voltam a realizar-se no próximo ano, com a implementação de melhorias e ajustes, porque estamos confiantes que este é o caminho certo.

breves

LOUSAL É CENÁRIO PARA
FILMAGENS DA NOVELA DA TVI
“SANTA BÁRBARA”
A Aldeia Mineira do Lousal, no concelho de
Grândola, foi escolhida para cenário da nova
novela da TVI, "Santa Bárbara" que estreou
no passado dia 28 de setembro em horário
nobre. No nosso Concelho, as filmagens
centraram-se fundamentalmente na corta
da mina do Lousal. A história da nova novela
desenvolve-se em torno da reabertura
das minas de ouro existentes na fictícia vila
de "Santa Bárbara" e nas mudanças que esse
acontecimento proporcionará na vida
dos habitantes.

F

CÂMARA MUNICIPAL REUNIU
COM ADMINISTRAÇÃO DA EDP

PRAÇA DA REPÚBLICA
VAI VOLTAR A TER PALMEIRAS

A Câmara Municipal de Grândola reuniu,
no passado dia 14 de setembro, com
a Administração da EDP – Energias
de Portugal. Em cima da mesa estiveram
diversos assuntos, entre eles, a resolução
de problemas de iluminação pública, que
se têm verificado por todo o Concelho.

Apesar de todos os esforços, incluindo
financeiros, levados a cabo pelo Município para
combater a praga do escaravelho das palmeiras
verificou-se que a degradação destes exemplares
era irreversível não sendo possível a viabilidade
fitossanitária dos mesmos. Face a este cenário
não restou outra opção senão interromper os
tratamentos e efetuar o abate das palmeiras,
visto estar em causa razões de segurança. Ciente
da importante imagem e memória coletiva
que a praça tem para a população, a Autarquia
está a desenvolver todos os esforços para que
a mesma seja intervencionada no mais curto
espaço de tempo possível a fim de devolver
aquele local aos grandolenses, de forma digna,
respeitando a sua identidade através
da reposição de espécies mais resistentes.

ficha técnica
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A

CORTIÇA FOI O TEMA
DAS JORNADAS EUROPEIAS
DO PATRIMÓNIO EM GRÂNDOLA

ZIL JÁ TEM CENTRO DE INSPECÇÃO
TÉCNICA DE VEÍCULOS
Situado na Zona Industrial Ligeira de Grândola, o
novo CITV – Centro de Inspecção Técnica de Veículos, devidamente credenciado pelo IMT – Instituto
da Mobilidade e dos Transportes está equipado e
preparado para efetuar inspeções a veículos ligeiros, motociclos, pesados e reboques nos termos da legislação em vigor, periodicamente ou
por razões de segurança ou de matrícula. O novo
CITV foi inaugurado no dia 8 de setembro, e está
apto a servir particulares, empresas e instituições
de Grândola e dos Concelhos vizinhos.

A Cortiça foi o tema das atividades que se
realizaram no dia 26 de setembro, em Grândola,
no âmbito das Jornadas Europeias do Património
2015 “Património Industrial e Técnico” e que
incluíram uma visita guiada à Fábrica de Cortiça
de Babo Monteiro. Em Grândola, a escolha do
tema teve como objetivo sensibilizar os cidadãos
e a comunidade para o conhecimento
e interesse pelo valor histórico e patrimonial
do montado e da indústria corticeira no nosso
Concelho, mas também pelo seu valor social
e identitário, enquanto memória de muitos
homens e mulheres grandolenses. O litoral
e o interior do concelho de Grândola também
se associaram às Jornadas Europeias do
Património através da realização de um percurso
arqueológico na orla do estuário do Sado
e visitas à Mina e Museu Mineiro do Lousal.

TURISMO DO ALENTEJO
PROMOVEU “AÇÃO DE CHARME”
NAS PRAIAS DO CONCELHO

SEMANAS GASTRONÓMICAS
CONTINUAM A DINAMIZAR
RESTAURAÇÃO LOCAL

REUNIÃO DO AECT
– FAIXA PIRITOSA IBÉRICA
DECORREU EM ALJUSTREL

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo/
Ribatejo promoveu nas primeiras duas semanas
de Agosto uma ação de marketing do Produto
Turístico “Sol e Mar” nas praias do Litoral
Alentejano. A ação desenvolvida na praia do Pego
contou com a presença do Presidente do Turismo
do Alentejo, Ceia da Silva e do Presidente
da Câmara Municipal de Grândola, António
Figueira Mendes. A ação de promoção, que
simultaneamente agradeceu aos turistas o fato
de terem escolhido este destino para passar férias,
decorreu também nas Praias - Bico das Lulas em
Tróia, Comporta, Aberta Nova e Melides.

Iniciada em julho a iniciativa gastronómica
organizada pelo Município de Grândola continua
atrair munícipes e visitantes aos restaurantes do
nosso Concelho. O Tomate foi o ingrediente
principal da 2ª semana gastronómica que decorreu
nos dois primeiros fins de semana de agosto.
Em setembro, o carapau e sardinha foram os reis
dos cardápios apresentados pelos seis restaurantes
participantes na 3ª semana que decorreu de 5
a 13 de setembro. Aproveitando a realização da
primeira Ar Puro, Feira de Caça, Pesca e Atividades
ao Ar Livre a 4ª semana Gastronómica foi dedicada
à Caça e decorreu de 25 de setembro a 4 de
outubro com a participação de nove restaurantes.

O Município de Grândola participou no dia 21 de
setembro, em Aljustrel, na reunião do Agrupamento
Europeu de Cooperação Territorial (AECT) da Faixa
Piritosa Ibérica de que fazem parte cinco
municípios portugueses do Alentejo e sete
municípios espanhóis. No encontro em que
estiveram presentes técnicos e autarcas dos doze
municípios foram discutidas as medidas a adotar
para a dinamização do AECT. O Agrupamento, cuja
constituição e eleição de órgãos decorreu no início
deste ano, engloba municípios que têm em comum
espaços mineiros desativados ou ainda em
atividade na Faixa Piritosa Ibérica, e reveste-se
de grande importância para as populações deste
território da Faixa Piritosa Ibérica, que abrange
uma área com cerca de 4500 km2.

CÂMARA MUNICIPAL
ADERIU AO MOVIMENTO
AMALENTEJO

A Câmara Municipal de Grândola aderiu recentemente ao Movimento AMALENTEJO, um movimento plural que
visa englobar todas as Autarquias, Organizações, Associações e Instituições do Alentejo, e que tem três grandes
objetivos: Intervir no sentido de contribuir para o desenvolvimento económico e social do Alentejo; Desenvolver
ações conducentes à regionalização consagrada na Constituição da República como importante pilar do Poder
Local e da organização democrática do Estado; Apoiar, valorizar e defender o Poder Local Democrático
resultante do 25 de Abril, a sua natureza plural e representativa e o funcionamento colegial dos seus órgãos
executivos, bem como a sua abertura à participação crescente dos cidadãos.
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feira ar puro

1ª EDIÇÃO DA FEIRA “AR PURO”
COM BALANÇO POSITIVO
A primeira edição da nova feira temática de Grândola terminou com balanço positivo. O Presidente
da Câmara Municipal, António Figueira Mendes
considera que “A feira foi uma aposta ganha do
Município, sendo por isso para repetir no próximo
ano” e acrescenta “O forte envolvimento do movimento associativo do Concelho e das empresas
ligadas aos três segmentos base da Feira é a
prova de que vale a pena continuar a investir num
certame com estas características”. A “Ar Puro”
contou, nesta primeira edição, com dois pavilhões
de expositores: um pavilhão dedicado à pesca, com
exposição e venda de produtos relacionados com
este segmento, onde estiveram também presentes empresas de animação turística e de atividades ao ar livre. O segundo pavilhão dedicado à caça reuniu os expositores do setor.
Durante os três dias do evento realizou-se ainda
um conjunto diversificado de atividades: parede de
escalada, slide e paintball, passeio de cicloturismo, caminhada pela serra, aula de surf e de HIIT,
torneios de pesca desportiva de mar e de rio e
torneio de tiro aos pratos, demonstrações de falcoaria e de cães de parar, exposição de aves de

rapina, encontro de matilheiros, apresentação de
novos projetos impulsionadores do turismo no Concelho e um sorteio de estadias de alojamento do
nosso concelho, produtos da região e material de
caça e pesca – A iniciativa teve como objetivo as-

8ª EDIÇÃO DO GRÂNDOLA AVENTURA
O Grândola Aventura integrou pela primeira vez a Ar Puro. O “teatro operacional” da prova
de desafio e aventura foi montado no recinto do Parque de Feiras e Exposições. Nesta 8ª edição
estiveram em competição 21 equipas. Na classe nómada a vencedora foi a “Alternativa TT”.
A equipa Pinhel Cidade Facão/JM Pneus foi a vencedora do desafio Explora e na classe Aventura.

sinalar o dia Mundial do Turismo, 27 de setembro,
e promover as potencialidades do nosso território. Gastronomia, mostra de artesanato da região e a animação musical tradicional complementaram a primeira edição da Ar Puro.
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desenvolvimento turístico

SOBREIRAS
ALENTEJO COUNTRY HOTEL
“UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA
DE TRANQUILIDADE E LAZER”

Abriu as portas ao público no dia 18 de julho e é o
mais recente hotel do concelho de Grândola. O Sobreiras – Alentejo Country Hotel situa-se na Herdade do Vale das Sobreiras, Mosqueirões dispõe de 22
quartos e 2 suites e oferece uma experiência única
de tranquilidade e lazer, aliando um design simples e elegante inspirado na natureza envolvente
com a riqueza de paisagens e sabores do Alentejo.
O projeto é da autoria do arquiteto Miguel Correia e
traduz a simplicidade e elegância de uma arquitetura contemporânea, aliada às texturas e tons quentes de uma decoração inspirada na paisagem envolvente, resultando no cenário perfeito para relaxar.
Os diversos espaços exteriores estão pensados
para o lazer, onde apetece ficar ao sol numa espreguiçadeira, saborear uma bebida no alpendre ou à
sombra de uma árvore, ler um livro ou simplesmente contemplar a extraordinária beleza da paisagem.
Piscina exterior, restaurante, campos de jogos, a
horta biológica e trilhos pedestres completam o
projeto.
O Hotel oferece condições adaptadas a pessoas
com mobilidade reduzida e permite animais de estimação.
www.sobreiras.pt
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memória e património

A CRIAÇÃO
DO CONCELHO
DE GRÂNDOLA
A existência do llugar da gramdolla encontra-se
documentada desde o período medieval. A criação
da Comenda, no último quartel do século XIV,
justificou-se pela dinâmica socioeconómica que
a povoação alcançou. Este território, integrado
na Ordem Militar de Santiago, beneficiou das
ações promotoras do povoamento e desenvolvimento levadas a cabo pela mesma. D. Jorge, filho
natural do rei D. João II, assistiu à criação do
Concelho durante o período em que foi Mestre
desta Ordem.
A 22 de Outubro de 1544 o rei D. João III outorgou, em Évora, Carta de Vila aos moradores do
llugar da gramdolla, pela qual elevou a aldeia,
que até então pertencia a Alcácer do Sal, à condição de vila, criando o respetivo Concelho, procedendo à sua delimitação geográfica e conferindo autonomia administrativa e judicial aos seus
moradores, que passaram a possuir governo próprio constituído por juízes, vereadores e procurador, eleitos entre os homens-bons do Concelho.
As Cartas de Vila e os Forais eram diplomas de
privilégios e deveres concedidos a uma localidade, conferindo a um território ou a uma comunidade um regime próprio. Correspondiam a uma
lei escrita organizadora do local, que regulava a
vida administrativa, social e económica. Nestes
diplomas eram consignadas liberdades e garan-

tias aos moradores e aos seus bens. Poderiam
ser estipulados impostos e tributos, multas, o serviço militar, imunidades coletivas, uso dos terrenos comuns, entre outros. A Coroa tinha particular interesse em outorgar Cartas de Vila e Forais porque estes proporcionavam novas fontes
de receita, dinamizavam e desenvolviam a sociedade e a economia locais e fortaleciam o poder
central. Foram extintos por Mouzinho da Silveira
em 1832.
As razões que motivaram a concessão da Carta
de Vila foram as seguintes:
• Os prejuízos causados aos moradores de
Grândola com as deslocações a Alcácer do Sal
e com a vinda dos juízes, tabeliães e oficiais a
Grândola. Todos os assuntos de carácter judicial ou administrativo eram exclusivamente
tratados pelos oficiais que prestavam serviços em Álcácer do Sal, o que causava elevados custos e grandes problemas aos grandolenses. De facto, distando cerca de 30 km, as
localidades estavam ligadas por um caminho
difícil de percorrer, devido à existência de terrenos arenosos e à falta de árvores sombreiras;
• A existência de população suficiente para
justificar a criação do Concelho;
• O interesse régio em contribuir para o desenvolvimento da povoação.

PT/AMGDL/CMGDL/AA/3/1/1

PT/AMGDL/CMGDL/AA/3/1/2

M

CARTA DE VILA
DE GRÂNDOLA
Data: 22 de outubro de 1544.
Suporte: Pergaminho.
Elemento apenso: Selo pendente em chumbo.
Dimensões: Altura – 45 cm; Largura – 33 cm.
Transcrição:
“Dom Joham per graça de deus Rey de portuguaL E dos Allguarues daaquem e daallem
Mar em aafrica Senhor de guinee e da comquiSta nauegação e comercjo de ethiopia
arabia persya e da Jmdia cetera faço Saber A
quantos esta minha carta Vyrem que semdo eu emfformado da muita opressão que os
moradores do llugar da gramdolla termo da
Villa dallcaçere do SaL Reçebiam em Jr a
ella aas audiemçias e chamado dos Juizes e
offiçiaees polla distamcia que ha da dita Villa
dallcaçere ao dito llugar e das muytas despesas que faziam com os taballiães e officyaees que ao dito llugar hiam fazer allgumas
delligemcias em lhes pagarem caminhos E
outras despesas extraordinarias que se não
farião se teuesem Juizes e offiçiaees na terra que os ouuisem E lhes administrasem e
fizesem Justiça como tem as Villas de meus
Reynnos e senhorios / E Vemdo como o dito
llugar tem tanta pouoação que a basta pera
Se fazer Villa e semdo asy feito Villa Jraa
cada Vez em mayor creçimento a pouoaçam
della / pollo quaL queremdo eu nisto prouer
como cumpre a seruiço de deus e meu e bem
e acreçentamento do dito llugar e por fazer
merçe aos moradores delle de meu propyo
Moto e poder ausolluto Ey por bem de fazer
e faço o dito lugar da gramdolla Villa E quero
que daquy em diante pera senpre o seJa e se
chame Villa da gramdolla e a aparto e desmembro da dita Villa daLcaçere e de sua Jurisdição de que atee agora foy…”

PT/AMGDL/CMGDL/AA/3/1/3

FEIRA
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Destaque Temático

DE AGOSTO

FEIRA DE AGOSTO
VOLTOU A SER
UM SUCESSO

Ao longo de cinco dias o Parque de Feiras e Exposições de Grândola recebeu a visita de milhares de pessoas para aquela que é considerada a
Maior Feira do Litoral Alentejano e a Grande Festa de Verão. Pelo Palco Principal passaram, à semelhança de anos anteriores, grandes nomes
da música nacional e internacional que em muito contribuíram para o sucesso do certame. A Banda da SMFOG acompanhada pelos convidados
especiais Joana Luz e Victor Almeida e Silva, B4,
Os Azeitonas, António Zambujo e os GNR, encheram todas as noites a praça de espetáculos.
O festival hípico e as atividades diárias realizadas
no picadeiro, a tradicional corrida de toiros, o

artesanato a gastronomia e a feira franca, a exposição etnográfica sobre ofícios tradicionais bem
como o parque de diversões, com a roda gigante

em destaque, contribuíram para a afirmação da
Feira de Agosto como o maior evento de referência da região.

MUNDO RURAL
FOI UMA APOSTA GANHA!

ALDEIA MINEIRA DO LOUSAL
ESTEVE EM DESTAQUE
O certame anual organizado pelo Município
de Grândola é a principal montra das
potencialidades e recursos do Concelho.
Este ano a Aldeia Mineira do Lousal esteve
em destaque. Em vários locais do recinto
os visitantes puderam apreciar algumas das
riquezas do importante património industrial
das minas do Lousal. Para o Presidente
da Câmara, António Figueira Mendes esta
aposta da autarquia “demonstra a coerência
das políticas de desenvolvimento integrado
e harmonioso de todo o concelho e a prioridade
que queremos dar, cada vez mais, aos espaços
rurais em complemento e articulação constante
com o progresso da frente atlântica”.

O Município de Grândola apostou este ano na
recuperação da Praça Rural, com uma Exposição de Gado e Máquinas Agrícolas e através da
realização de atividades dirigidas ao público em
geral, com destaque para a ordenha manual.
Estas ações realizaram-se em parceria com a
Associação de Agricultores do Concelho de Grândola, Escola Profissional de Desenvolvimento
Rural, Caixa de Crédito Agrícola, Grandolacoop,
entre outras empresas da região ligadas ao setor. Para o Executivo Municipal “O desenvolvimento agrícola e florestal assume uma importância fundamental para a coesão territorial e

para a economia da nossa região” justificando
deste modo a aposta nesta vertente da Feira de
Agosto.

FEIRA

DE AGOSTO
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GRANDOLENSE TELMO FALCÃO
SOBE AO PÓDIO DO HERO
MTB HIMALAYAS

COMEMORAÇÕES DO DIA
INTERNACIONAL DA JUVENTUDE
O Município de Grândola promoveu no dia 12 de agosto – Dia Internacional da Juventude a iniciativa “By
Day” e “By Night”: atividades desportivas e de sensibilização sobre saúde sexual e reprodutiva, aconselhamento de nutrição e hábitos de vida saudáveis que decorreram ao longo do dia no jardim 1.º de maio
e uma sessão de cinema à noite com oferta de pipocas.
A efeméride foi ainda assinalada no dia 15 de agosto com mais uma edição do “Curtir Sem Cair” que
reuniu na Rua Infante D. Henrique os ritmos do projeto “Kizomba me” e a música dos “Chronicle News”.
A 6ª edição da iniciativa voltou a alertar consciências para o consumo excessivo de álcool e hábitos de
condução segura num conjunto de ações com a colaboração da GNR e da GARE – Associação para a
Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária.
As comemorações do Dia Internacional da Juventude terminaram no dia 22 de agosto com uma prova de
Skate para 50 participantes com DJ e Host, que decorreu no Skate Park do Parque Desportivo Municipal.

A prova, considerada uma das mais duras do
mundo, decorreu na Índia de 27 de setembro
a 4 de outubro e foi disputada por cerca de
100 atletas em representação de 10 países.
Naturalmente orgulhoso da sua participação,
Telmo Falcão explicou que “O principal
objetivo da participação nesta prova era
chegar ao fim, no entanto com o desenrolar
da prova senti que era possível ir mais além
devido ao lugar em que terminava as
etapas, fui acumulando terceiros lugares e o
“sonho” de fazer história na minha história
parecia cada vez mais perto e foi um andar
constante todos os dias acima da intensidade
com que costumo pedalar, sofrer como
nunca tinha sofrido em cima da bicicleta,
tentar andar depressa mas com a segurança
necessária para não correr risco de quedas
nem avarias mecânicas resultaram numa
alegria e emoção inexplicáveis como nunca
tinha sentido na vida a nível desportivo”.
A edição de 2015 desta prova fica marcada
pela melhor participação de sempre
portuguesa com Luís Leão Pinto em 1º lugar
Men solo, Telmo Falcão em 3º lugar Master
Solo e 10º lugar da geral, e Ilda Pereira em
2º lugar Women Solo, em 4º lugar uma
equipa de duplas e um 4º e um 9º em
master solo.

RUI DOLORES SAGROU-SE
CAMPEÃO EUROPEU MASTER
Rui Dolores atleta da seleção nacional, natural
de Grândola, tornou-se Campeão Europeu Master
30+ na prova 2KM RUN, com um avanço de mais
de 150 metros, sobre o adversário direto.
O Campeonato Europeu de Salvamento Aquático
Desportivo, organizado pela Internacional Lifesaving
Federation, decorreu em Torrevieja – Espanha,
de 24 a 27 de setembro e contou com
a participação de mais de 400 atletas de diversos
países da europa. Rui Dolores, que é também
atleta na modalidade de Salvamento Aquático,
da Associação de Nadadores Salvadores
de Grândola - Seagull Rescue, obteve ainda
um excelente 6º lugar na prova SURF RACE.
Esta foi a primeira vez que a seleção nacional
participou numa competição internacional
e as vitórias dos portugueses estiveram em
evidência.

D. VITALINA
COMPLETOU 101 ANOS
Na sexta-feira 25 de setembro a D. Vitalina
de Almeida, aluna mais idosa da Universidade
Sénior de Grândola, completou 101 anos de idade
e a USG celebrou com ela o seu aniversário.
Durante a manhã a USG proporcionou-lhe uma
visita surpresa a Sines, sua cidade natal.
De regresso a Grândola tinha à sua espera
a Universidade repleta de colegas, professores,
amigos e amigas, que se reuniram para lhe
cantar os parabéns e desejar feliz aniversário.

REUNIÃO DE PREPARAÇÃO
DO CONGRESSO NACIONAL
DAS COLECTIVIDADES,
ASSOCIAÇÕES E CLUBES
O Cinetetatro Grandolense recebeu, no passado
dia 19 de setembro, uma reunião de informação
sobre o Congresso Nacional das Colectividades,
Associações e Clubes que vai decorrer no dia 7 de
novembro em Lisboa. A reunião foi promovida pela
Confederação Portuguesa das Colectividades
de Cultura, Recreio e Desporto e pela Federação
das Colectividades do Distrito de Setúbal, tendo
participado diversos dirigentes associativos da região.

PROJETO DE TURISMO JUVENIL LEVOU
JOVENS GRANDOLENSES AO BAIXO GUADIANA
Dezanove jovens do concelho de Grândola
participaram entre 4 e 6 de setembro no projeto
de Turismo Juvenil promovido pelo Município
de Grândola. "À Descoberta de Alcoutim" levou
os jovens a conhecer locais históricos e culturais
de Mértola, a praia fluvial da Mina
de S. Domingos e a vila de Alcoutim.
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GRÂNDOLATIVA

A inauguração, no passado dia 4 de Outubro, da Box GrândolAtiva foi o pretexto
para a conversa com Ruth Bica sócia-gerente do GrândolaAtiva, um projeto
formado há cerca de ano e meio por sete grandolenses que acreditam que
podem ajudar a tornar a população mais feliz.

Como surgiu a ideia de criar este projeto?
Tudo começou após uma reunião de encarregados de educação em que por um mero acaso a
professora Rosália – uma das sócias do GrândolAtiva – comentou algumas ideias que o filho
gostava de desenvolver a nível profissional e me
perguntou a quem pertencia a Casa Amarela,
agora a nossa Box.
Dessa reunião até hoje passou um ano e meio.
Com muita dedicação, esforço e carinho desenvolvemos este nosso projeto a pensar no bem-estar de todos. Um projeto que cresceu paulatinamente: Primeiro, começou com o Campo Mocho
Abel e as aulas de HIIT. Na marca Mocho ABEL
mais direcionada para os miúdos realizamos atividades de desporto ao ar livre, atividades de animação, aulas de grupo, festas de aniversário, campos de férias, paintball, apoio ao estudo e explicações. Na marca GrândolAtiva direcionada para
os graúdos promovemos as atividades de desporto ao ar livre, festas de aniversário e paintball,
personal training, reiki, entre outras, nomeadamente as levadas a cabo na nova “jóia da coroa”
que é a Box (HIIT, Core Training, Zumba, Combat
e WOD). A missão da Box GrândolAtiva dinamizada
pelos técnicos António Pereira e João Vale é promo-

ver estilos de vida saudáveis, tais como prática
de exercício físico e alimentação saudável. Promovemos boa disposição e espírito de família.
Este projeto tão abrangente é com certeza um
motivo de orgulho.
A GrândolAtiva sem dúvida que se orgulha de ter
criado um projeto que tem como principal objetivo a dinamização de tempos livres dos 0 aos 100
anos. Também o crescimento e constante formação dos nossos técnicos é um orgulho. A nossa
equipa é formada por técnicos licenciados em diferentes áreas como o desporto, educação, turismo, engenharias, gestão e administração de em-

C

presas. Têm também formação adicional em áreas
como socorrismo, terapias complementares e integrativas, entre outras.
Num Concelho cada vez mais voltado para o Turismo, sentem que os vossos serviços já alcançam quem nos visita?
Sim, é já notório que quem nos visita procura cada vez mais a ocupação dos tempos livres. Como
tal, especialmente na época de verão, fazemos parcerias com unidades de Turismo Rural, Hotéis,
Associações, entre outros. Fazemos questão de
arranjar uma solução à medida de quem nos procura. Acreditamos e queremos que o nosso projeto torne a nossa população mais feliz!
A Equipa da GrândolaAtiva é constituída por:
António Pereira, Hélder Filipe Vieira,
João do Vale, João Pereira, Rosália Pereira,
Ruth Bica e Sara Basílio.
Rua Dr. José Pereira Barradas n.º 9 Grândola
Telefones: 963 787 181 - 969 903 386
E-mail: grandolativa@gmail.com
www.facebook.com/grandolativa
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LANÇAMENTO PÚBLICO
DO OBSERVATÓRIO DA CANÇÃO
DE PROTESTO

No dia 19 de setembro, no Cineteatro Grandolense,
realizou-se a sessão de apresentação pública do
Observatório da Canção de Protesto – OCP. Com
este ato público concluiu-se o processo de instituição do OCP, iniciado em 2 de Março com a assinatura do Protocolo de constituição do Observatório
entre os parceiros que o integram e a definição dos
seus objetivos prioritários – preservar a memória
da canção de protesto, bem como relevar, pela
análise e pela divulgação, as suas formas atuais.
Após intervenções iniciais dos parceiros (Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense,
IHC – Instituto de História Contemporânea e
INET-md – Instituto de Etnomusicologia, ambos

da Universidade Nova de Lisboa, AJA – Associação
José Afonso e Município de Grândola), realizou-se
a primeira reunião do Conselho Consultivo do OCP,
com a participação, entre outros, do prof. Anthony
Seeger, Rui Reininho, Manuel Freire e Viriato
Teles, tendo sido analisadas e debatidas duas
questões basilares para este projeto: o que deve
ser e que atividades deve desenvolver o Observatório.
No final, o público presente teve oportunidade de
colocar questões aos membros da Comissão
Executiva e do Conselho Consultivo do OCP, bem
como de expressar a sua opinião sobre os temas
abordados no encontro.

EXPOSIÇÃO “JOSÉ AFONSO – ANDARILHO,
POETA E CANTOR” REABRIU AO PÚBLICO

ESPETÁCULO ESGOTOU
O CINE GRANADEIRO
– AUDITÓRIO MUNICIPAL
O espetáculo que assinalou o lançamento
do OCP reuniu em palco Francisco Fanhais,
Manuel Freire, Mundo Segundo e Sam The
Kid, Coro da Achada e a banda da SMFOG.
Ambos apresentaram diferentes perspetivas
e sensibilidades artísticas que juntam
a música e a palavra à consciência social
e política - A cantiga como arma
na construção de um mundo mais justo
e solidário.

A exposição está patente ao público nos antigos
Paços do Concelho de Grândola (Praça D. Jorge)
e proporciona aos visitantes uma viagem pelas
diversas dimensões da vida e obra de José Afonso, aliando os estímulos visuais e auditivos à vertente pedagógica e cívica associada permanentemente a José Afonso. “José Afonso, Andarilho, Poeta e Cantor” foi construída em 1994, com o apoio
da “Lisboa 94 – Capital Europeia da Cultura”, sendo comissariada pelo professor e pintor Rogério
Ribeiro e produzida pela Associação José Afonso.
De acordo com Rogério Ribeiro, esta exposição
foi elaborada “a partir e com os materiais e imagens que José Afonso dispersamente, e desta vez
ainda não reunidos como o desejamos, deixou como sementes um pouco por todo o lado. “Segundo a Associação José Afonso "A Exposição teve
como suporte documental livros, entrevistas na
imprensa e gravações que José Afonso concedeu.
Foi através da sua palavra que se procuraram as
referências e os comentários que acompanham
as fotografias. Foram particularmente importan-

tes nesta recolha uma entrevista gravada com Luís
Filipe Rocha, em 1983, e o livro de José Salvador,
Livra-te do Medo".
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De 3ª a 6ª, das 09:30 às 12:00 e das 14:00 às 16:30
Aos sábados, domingos e feriados, visitas de grupo mediante marcação, através do nº 269 450 019
ou do mail secretariado@ocprotesto.org
Entrada Livre
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* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS
DE FREGUESIA DO CONCELHO.

AZINHEIRA DOS BARROS
JUNTA DE FREGUESIA MODERNIZA-SE PARA MELHOR SERVIÇO PÚBLICO
Os tempos de hoje exigem das autarquias locais novas formas de comunicação e prestação de
serviços ao cidadão, devendo ser mais eficientes e eficazes, de forma a melhor cumprir a sua
missão de serviço público. Assim, e em tempo de recursos escassos, a Junta de Freguesia resolveu
empreender um investimento de modernização institucional que dotará a autarquia com as
condições destas novas exigências. Para isso, concorreu ao Programa Nacional de Modernização
Administrativa, tendo sido financiada a instalação de novos equipamentos informáticos com
um sistema de multi-visualização, e uma plataforma de trabalho em Backoffice que permitirá
a gestão documental, requerimentos online ou ainda o despacho eletrónico. Por outro lado,
remodelou todo o edifício sede da Junta de Freguesia, com especial incidência na área de
atendimento ao público, estando agora em curso a remodelação das diferentes instalações da
Junta. Ao longo de 2016, pretende-se ainda concluir a remodelação dos armazéns da Junta de
Freguesia, para tornar mais racional a gestão interna, e a reafectação de áreas não usadas para
rentabilizar todos os espaços. Embora seja um trabalho exigente, e que, habitualmente não
é valorizado, consideramos essencial para continuar a cumprir com sucesso a nossa tarefa.

CARVALHAL
FEIRA SÃO ROMÃO E MARATONA BTT ANIMAM VERÃO 2015
A melhor feira realizada por uma freguesia no litoral alentejano, a Feira de São Romão no
Carvalhal, realizou-se nos dias 6,7,8 e 9 de Agosto, tendo registado a maior afluência de sempre.
Este ano a praça de divertimentos registou a participação pela primeira vez de carroceis para
adultos, e o artesanato atingiu o maior número de sempre na participação de artesãos.
Esta iniciativa teve impacto no desenvolvimento económico da freguesia, onde se verificou que
durante o evento, todas as áreas económicas da freguesia usufruíram deste input no seu
negócio regular. Esta iniciativa tem superado todas as expectativas, sendo até classificada por
muitos visitantes como um certame organizado e rico em valores culturais da região onde se
insere a nossa Freguesia. De modo a diversificar a oferta de atividades desportivas, num período
em que importa potenciar o desenvolvimento económico da Freguesia e a sua promoção
turística, a Junta organizou e realizou no dia 23 de Agosto em parceria com a Juventude
Desportiva do Carvalhal, uma prova de bicicletas todo o terreno, que teve uma vertente
profissional desportiva, a 1ª Maratona de BTT Carvalhal. Neste evento existiram dois percursos,
a Meia Maratona de 25 Km e a Maratona de 55Km, que contou com a presença de 165
participantes.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
NOVO ANO LETIVO
No início de mais um ano letivo, a Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra,
saúda todos os que diariamente dedicam o seu esforço e profissionalismo à promoção de um
ensino de qualidade. Para o executivo desta Junta de Freguesia, a Educação é de facto uma
prioridade sendo este o caminho para uma sociedade mais justa, tolerante e esclarecida. Sabendo
que toda a Comunidade Educativa, com particular enfoque nos professores, educadores
e assistentes técnicos/operacionais, utilizam com mestria todos os recursos disponíveis em prol
dos seus alunos, queremos reforçar a nossa total disponibilidade para convosco tornar as escolas
de Grândola, cada vez mais, escolas de qualidade onde a transmissão do conhecimento não seja
uma imposição mas sim uma forma de construir um amanhã mais conhecedor e capaz. A Junta
de Freguesia, detentora de um equipamento único que é a Ludoteca, também integra com prazer
essa Comunidade Educativa, estando desde já e sempre disponível para convosco fazer novos
projetos e parcerias que promovam o saber sem esquecer que a brincar também se aprende.

MELIDES
JUVENTUDE DESPORTIVA MELIDENSE
A Juventude Desportiva Melidense apresenta nesta época desportiva de 2015/16, duas equipas
de Futebol. A equipa de Seniores liderada pelo treinador jogador Mauro Encarnação, vai disputar
o Campeonato Distrital do Inatel de Setúbal, com um plantel constituído por alguns jovens
da Freguesia mesclados por jogadores mais experientes. A equipa da Juventude Desportiva
Melidense alcançou o título de Campeão na última época (2009/10), em que participou no
campeonato do Inatel de Setúbal, era o treinador Fernando Encarnação. A equipa de Juniores,
conjuntamente com mais 18 equipas, iniciou o seu Campeonato na Associação de Futebol
de Setúbal, no dia 17 de Outubro no Campo do Castelo em Melides, tendo recebido a visita
da equipa do Casal Figueiras. O treinador é Fernando de Encarnação. Destacam-se, as
presenças das equipas do Estrela de Santo André, União de Santiago, Barreirense, Palmelense,
Comércio e Indústria e os Pelezinhos. De facto curioso, o pai (Fernando), com os Juniores
e o filho (Mauro), a treinar os Seniores, ele que foi treinado pelo pai em ambos os escalões.
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GRÂNDOLA – ARRANJOS NO LARGO JOSÉ AFONSO| MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL| REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO JOSÉ AFONSO

BIBLIOTECA MUNICIPAL RECEBEU
2ª FASE DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
A Biblioteca Municipal de Grândola
recebeu recentemente a 2ª fase
das Obras de Manutenção
e Requalificação. A intervenção, que
ascende a 25 mil euros, incluiu
intervenções no 1º piso, nomeadamente
na sala de leitura infantil e juvenil, sala
do conto, gabinete técnico, sala
multimédia, sala de audiovisuais e zona
de circulação. Dos trabalhos realizados
destaca-se a execução de tetos falsos,
pinturas interiores de paredes e tetos,
revestimento de paredes com painéis
acústicos, tratamento do piso,
substituição de iluminação
e substituição de equipamento áudio.
Em curso estão as intervenções na Sala
de Exposições, situada na cave
da Biblioteca Municipal.

OBRAS EM EXECUÇÃO
OU A INICIAR
BREVEMENTE:

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

• Pavimentação da Estrada de Acesso ao Lousal;
• Adaptação dos Antigos Paços do Concelho a Posto de Turismo;
• 1ª Fase da Requalificação do Parque de Estacionamento da Praia de Melides;
• Infra-Estruturas Eléctricas, Telecomunicações e Gás – Loteamento C4 – Carvalhal;
• Conclusão Empreitada – Bairro de São Jorge – Lousal;
• Requalificação da Escola Primária do Lousal;
• Requalificação dos Pluviais e Execução de Passeios – Centro Cultural do Lousal (Salão)

