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DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

mensagem do Presidente

“

É tempo agora de finalizar os projectos
de arquitectura e avançar com as obras,
para que estas possam contribuir para
o desenvolvimento do Concelho

”

ESTÃO GARANTIDOS MAIS
DE 9 MILHÕES DE EUROS PARA INVESTIMENTO

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

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

Caras/os Grandolenses,
Finalmente o novo Quadro Comunitários de Apoio - Portugal 2020 começa a avançar. A verdade é
que sem os fundos comunitários, e apenas com o orçamento municipal, é difícil fazer face às inúmeras necessidades de intervenção que o Concelho necessita.
Após termos garantido mais de 4 milhões de euros no âmbito do Plano Estratégico de
Desenvolvimento e Coesão Territorial, conseguimos agora, mais de 5 milhões de euros no
âmbito do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Desta forma, será possível
avançar com a requalificação de importantes espaços públicos, que há muito necessitavam de
intervenção, nomeadamente, Jardim 1º de Maio, Avenida Jorge Nunes, Biblioteca Municipal e a
Praça da República, Antigos Paços do Concelho, Edifício Frayões Metello, Casa Luis Dias, antiga
Adega de António Inácio da Cruz e a zona envolvente à Igreja de São Pedro.
É tempo agora de finalizar os projectos de arquitectura e avançar com as obras, para que estas
possam contribuir para o desenvolvimento do Concelho e para a melhoria da qualidade de vida da
população.
Infelizmente, as regras impostas por Bruxelas não permitem financiamentos para construção de
infraestruturas, nomeadamente, redes de água, saneamento, e pavimentações de estradas e
arruamentos. Nestas áreas, onde ainda há muito por fazer, apenas podemos recorrer ao “curto”,
orçamento municipal.

breves

MUNICÍPIO GARANTE MAIS
DE 5 MILHÕES DE EUROS
EM INVESTIMENTO DO PEDU

GNR REALIZOU AÇÕES
DE FISCALIZAÇÃO
NO CONCELHO

Foi assinado, no passado dia 31 de maio, o
contrato do Plano Estratégico de Desenvolvimento
Urbano – Portugal 2020, com um investimento
superior a 5 milhões de euros. No âmbito
da candidatura que a Câmara Municipal fez, e
que já se encontra aprovada, estão previstas
diversas intervenções de requalificação de
importantes espaços públicos, nomeadamente,
Jardim 1º de Maio, Avenida Jorge Nunes,
Biblioteca Municipal e a Praça da República,
Antigos Paços do Concelho, Edifício Frayões
Metello, Casa Luis Dias, antiga Adega
de António Inácio da Cruz e a zona envolvente
à Igreja de São Pedro.

O grupo de intervenção de proteção e socorro
da GNR realizou em maio ações de fiscalização
no âmbito do programa da defesa da floresta
contra incêndios. Esta ação de fiscalização,
que se iniciou com a apresentação
de cumprimentos ao Presidente da Câmara
Municipal, surgiu após se verificar que muitos
terrenos continuavam a carecer de limpeza
e na sequência das ações de sensibilização
levadas a cabo pela GNR junto da população,
com o objetivo de promover e fomentar boas
práticas agrícolas, em particular a obrigatória
manutenção das faixas de gestão de
combustível.

F

ZIL ESTÁ
EM DESENVOLVIMENTO
A Zona Industrial Ligeira de Grândola começa
a dar sinais positivos de crescimento
e desenvolvimento. Para além da abertura,
em setembro de 2015, do Centro de Inspecção
Técnica de Veículos, novas empresas
iniciaram a construção das suas instalações,
nomeadamente, a PineFlavour – uma unidade
industrial de processamento de frutos
de casca rija, a Santigrândola – comércio
a retalho de combustíveis para uso doméstico
e a empresa Paulo Nóbua Guerreiro
Unipessoal – comércio a retalho de produtos
alimentares, bebidas e tabaco. Prevê-se que
a curto prazo mais empresas se comecem
a instalar.

ficha técnica
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8ª EDIÇÃO DA AÇÃO
DE LIMPEZA VOLUNTÁRIA
DAS PRAIAS DO CONCELHO

A Brigada do Mar recolheu entre 15 a 20
toneladas de lixo das praias de Grândola
durante a ação de 2016 que decorreu
entre Melides e Tróia ao longo de duas
semanas de maio. Recorde-se que
a Brigada do Mar desenvolve este
importante projeto ambiental e de
cidadania há oito anos no nosso Concelho
com a participação de dezenas
de voluntários e o apoio do Município
de Grândola. No âmbito desta iniciativa
esteve patente ao público de 6 a 14
de junho, na Biblioteca Municipal, a
exposição “Somos Solução” que retrata
as oito edições do trabalho voluntário
na recolha de resíduos na faixa litoral
de Melides a Tróia.

GEOCACHING EM MELIDES

Melides recebeu entre 6 e 8 de maio,
o evento anual que reúne diversos
participantes da modalidade. Nesta
edição a proposta foi descobrir
os trilhos e a gastronomia de Melides.
Do programa do GEOCACHING Grândola
2016 constou também a demonstração
de Valsa Mandada, música ao vivo
e a visita à Herdade da Aberta Nova.

REUNIÃO DO CONSELHO
ESTRATÉGICO
DO ALENTEJO LITORAL

O Conselho Estratégico para o
Desenvolvimento Intermunicipal, órgão
consultivo dos restantes órgãos da
Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Litoral, reuniu no passado dia 13 de
maio, em Odemira. A primeira reunião
de 2016 do conselho contou com a
presença de Luís Medeiros Vieira,
Secretário de Estado da Agricultura
e Alimentação, e incindiu sobre o Eixo 3
do Plano Estratégico de Desenvolvimento
do Alentejo Litoral 2020 - Valorização
dos Recursos Endógenos.

INAUGURAÇÃO
DO ECO PARQUE MONTINHO DA RIBEIRA
Centenas de pessoas participaram na Festa Popular promovida pelo Município de Grândola para
inaugurar o novo Eco Parque Montinho da Ribeira
no dia 1 de maio. Este novo espaço de lazer, estrategicamente localizado na serra junto à ribeira e
com ótimos acessos para os munícipes e para
quem visita Grândola, oferece as condições ideais
para a realização de atividades ao ar livre e está

equipado com mobiliário e assadores que permitem a realização de piqueniques. O novo Eco Parque foi construído na antiga “Aldeia da Minhoca”,
um dos lugares que fazem parte da memória coletiva de Grândola. Para que a história das gentes
e deste lugar se perpetue, o Município colocou no
Montinho da Ribeira painéis com uma breve descrição e imagens do antigo Bairro 11 de Março.

PRAIAS DE GRÂNDOLA MANTÊM
QUALIDADE DE OURO

Ao longo dos 45 km da costa atlântica do Concelho
dez praias voltaram a ser distinguidas com
Qualidade de Ouro pela Quercus: Aberta Nova,
Atlântica, Carvalhal, Comporta, Galé-Fontainhas,
Melides, Pego, Tróia-Bico das Lulas, Tróia-Galé e
Tróia-Mar. O galardão da Associação ambientalista
é atribuído às zonas balneares do país cujas águas
apresentam melhores resultados em termos
de qualidade. De acordo com a classificação
da Quercus, Grândola é o concelho do Litoral
Alentejano com maior número de praias com

qualidade de ouro, o segundo do distrito de Setúbal
e o quinto concelho do país. De resto, a excelência
e a singularidade dos 45 km de costa do concelho
de Grândola têm merecido, ao longo últimos anos,
importantes distinções e destaque em revistas de
ambiente e de turismo. No entender do Presidente
da Câmara, António Figueira Mendes “estes dados,
que muito nos orgulham, são fruto da estratégia
e do trabalho desenvolvido pelo Município em prol
da preservação ambiental e valorização das praias
do Concelho”.
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COMEMORAÇÕES
DO 25 DE ABRIL
HOMENAGEM A JOAQUIM
ÂNGELO DA SILVA

O empresário benemérito falecido em
2004, cujo lema de vida era “trabalhar
para o bem comum”, foi homenageado
publicamente no passado dia 25 de Abril
com o descerramento do Busto
localizado no largo Catarina Eufémia.
A cerimónia, a que assistiram centenas
de pessoas, contou com as intervenções
dos familiares do Homenageado
e do Presidente da Câmara de Grândola,
António Figueira Mendes e com
a participação do Corpo dos Bombeiros
Mistos de Grândola e da Banda
da Sociedade Musical Fraternidade
Operária Grandolense.

Grândola festejou os 42 anos da Revolução dos
Cravos com um vasto e diversificado programa que
decorreu ao longo de todo o mês de abril. À semelhança do ano passado, as atividades foram programadas pela Câmara Municipal com a colaboração e o forte envolvimento das Juntas de Freguesia e do Movimento Associativo e foram desenvolvidas um pouco por todo o Concelho, tendo
como ponto alto, a grande Festa da Liberdade, na
noite de 24 de abril, que reuniu no centro da Vila
Morena, milhares de pessoas para assistirem aos
espetáculos de Sérgio Godinho, Orquestra de Foles,
Dj Josef Jordão e ao espectáculo piromusical de
fogo-de-artifício. O dia 25 de Abril iniciou com a
realização das cerimónias protocolares que incluíram o hastear da Bandeira e a sessão comemorativa com intervenções dos presidentes da Câmara
e da Assembleia Municipal e dos representantes
dos Partidos e Movimentos com assento na Assembleia Municipal e terminou, como habitual, com a
tradicional Festa Popular no Jardim 1º de Maio. Integraram também a programação das Comemorações do 25 de Abril o espetáculo de Ana Bola, a
Exposição “Rostos da Revolução” e a Exposição de

DEBATE SOBRE
MUNICIPALISMO
NA DEMOCRACIA

Fotografia “Grândola, um primeiro olhar”, a apresentação do Livro “Rabiscos, Memórias e Afectos”
de António Chainho e do livro “Bem-vindos a Esta
Noite Branca" de Gonçalo Naves, o Concerto de
Luís Pucarinho, o espetáculo Encontros Imaginários de Hélder Costa e a terceira edição da iniciativa Arte na Rua que contou com a participação de
14 artistas do Concelho e do Graffiter Smile1 Art,
que pintou um muro de cerca de 30 metros de
comprimento inspirado em José Afonso e no 25 de
Abril.

DIA MUNDIAL DO LIVRO

EM ABRIL FLORES MIL
As comemorações de Revolução dos Cravos em
Grândola contaram, entre 23 de abril e 1 de maio,
com uma mostra gastronómica na área da cozinha
criativa, designada “Em Abril Flores Mil”.
Associaram-se à iniciativa 14 restaurantes
do Concelho, que num conceito que explora as
tendências da nova cozinha, recorrendo cada vez
mais à inclusão de produtos novos, criaram
variados pratos culinários com flores comestíveis
como principal elemento. Novidade na presente
edição desta mostra foi a realização de um
workshop de cozinha criativa com o conceituado
Chef Vítor Sobral e a Professora Otília Correia.
No Mercado Municipal, no workshop da manhã que
decorreu dia 23 de abril, o Chef confecionou “creme
de espinafres, borragem, especiarias e berbigão”,
“salada de túbaras, cogumelos, linguiça e hortelã”

António Figueira Mendes esteve em
Cascais no passado dia 21 de abril
a convite da Fundação D. Luís para
participar na iniciativa “Conversas
da República – ciclo de debates sobre
questões centrais da nossa vida
coletiva”. “O Municipalismo na
Democracia” foi o tema central
da conversa que juntou à mesma mesa
António Figueira Mendes, Basílio Horta
e Carlos Miguel, num debate moderado
por Carlos Carreiras e que homenageou
Bruno Nascimento.

e “Pevides com bacalhau, espinafres, espargos
bravos e hortelã. À tarde, num workshop destinado
a profissionais, Vítor Sobral preparou petiscos com
peixe, pratos de bacalhau e ervas aromáticas
e flores.

O Município de Grândola assinalou a 23
de abril o Dia Mundial do Livro com um
encontro com o autor Pedro Prostes da
Fonseca. Na sessão, que decorreu na
Biblioteca Municipal, o autor apresentou
os livros “A Porta para a Liberdade”
e “O Assassinato de Catarina Eufémia”.
A sessão contou também com a
participação do Grandolense Vitor Matos.

COMEMORAÇÕES
DO 25 DE ABRIL

ESPETÁCULO SÉRGIO GODINHO

ESPETÁCULO SÉRGIO GODINHO

ESPETÁCULO DE TEATRO ANA BOLA SEM FILTRO

ESPETÁCULO ORQUESTRA DE FOLES

ARRUADA DA BANDA DA SMFOG
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EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA – GRÂNDOLA UM PRIMEIRO OLHAR

EXPOSIÇÃO ROSTOS DA REVOLUÇÃO – FOTOGRAFIA E DESENHOS

CORRIDA DA LIBERDADE

ENCONTROS IMAGINÁRIOS - UMA IDEIA ORIGINAL DE HELDER COSTA

ESPETÁCULO DJ JOSEF JORDÃO

ARTE NA RUA – 3ª EDIÇÃO

ESPETÁCULO LUÍS PUCARINHO – ORGÂNICA MENTE HUMANA

LANÇAMENTO PÚBLICO DO LIVRO RABISCOS, MEMÓRIAS E AFETOS

LANÇAMENTO DO LIVRO BEM-VINDOS A ESTA NOITE BRANCA

FESTA POPULAR
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A QUINTA
BREJINHO DA COSTA
Situada no Brejinho de Água
a Quinta do Brejinho da Costa
é um projecto de requalificação
e adaptação para a actividade
vinícola. A equipa, liderada por
Manuel Barbeiro Costa, com
o contributo do enólogo Luís
Simões e do director de produção
Pedro Santos, entre outros
colaboradores, começou a criar,
de raiz, em 2006 a vinha que
hoje existe no local: 34 hectares,
num terreno com 60 hectares.
A produção anual da Quinta
do Brejinho pode chegar a meio
milhão de garrafas de grande
qualidade, agora que os 30
hectares de vinha estão
a produzir em pleno.
As campanhas de 2013 e 2014
renderam 200 mil e 170 mil
garrafas, respectivamente.
As características únicas da vinha
devido à sua proximidade com
o mar e ainda o clima seco,
permite a criação de algumas
das castas mais apreciadas pelos
consumidores portugueses, como,
por exemplo, a Touriga Nacional,
a Syrah e a Alicante-Bouchet.

VINHOS

BREJINHO DA COSTA

CASTAS VINHOS E MEDALHAS
A linha base SW é marcadamente frutada, a linha
Brejinho tem uma boa relação de qualidade e preço, a linha Reserva Premium prima pela superior
qualidade e longevidade. Um total de 13 opções de
tintos, brancos e rosés, em versões regulares, ligeiras, reserva e colheita selecionada. No International Wine Challenge 2015, o tinto Brejinho Reserva 2011, obtido a partir das castas Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Syrah, arrecadou a medalha
de prata. Antes, os vinhos Brejinho da Costa tinham
sido galardoados com duas medalhas de ouro no
XIII Concurso de Vinhos da Península de Setúbal
(Reserva Tinto 2009 e Brejinho da Costa Tinto 2011)
e no mesmo evento organizado pela Comissão

Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, mas
durante a XIV edição, em 2014, o vinho Costa SW
Reserva Branco 2012 saiu premiado com medalha
de ouro. Entretanto, também a CWSA Best Value
2014 – a China Wine & Spritit Awards, a maior e
mais prestigiada competição de vinhos e bebidas
espirituosas de Hong Kong e China – atribuiu dupla
medalha de ouro ao Brejinho da Costa 2011 e medalha de bronze ao Costa SW 2011. Na produção da
Quinta do Brejinho são usadas as castas Fernão
Pires, Arinto, Antão Vaz, Sauvignon Blanc, Encruzado, Alvarinho, Trincadeira, Syrah, Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Touriga Franca e Baga.

AZEITE
Para além do vinho a Quinta produz ainda o Azeite Brejinho da Costa que apresenta uma cor límpida e brilhante, esverdeada e com tons de amarelo. É de aroma suave e doce, com fragâncias de
tomate fresco e de especiarias. Na boca sobressaem os frutos secos, nomeadamente as amêndoas.
Um toque de picante e amargo que se mistura com a doçura do azeite, proporcionando um fim de
boca agradável.
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FUTURA ADEGA DE ESTÁGIO
E ALOJAMENTO DE LUXO
Os projetos da Quinta do Brejinho da Costa irão
avançar e lançar definitivamente a marca Brejinho da Costa no mercado, aliando-a a um projecto
de maior âmbito, incluindo o enoturismo. A loja
existente está pronta a acolher todos os amantes
pela vinha e pelo vinho, mas até 2017 o empresário Manuel Barbeiro Costa prevê investir cerca
de quatro milhões de euros na criação de infraestruturas, destacando-se a futura adega de armazenamento e estágio do vinho, com as respectivas
áreas de trabalho e com um uma vertente vocacionada para o enoturismo, proporcionando visitas
guiadas, desde a vinha, passando pela grande
sala de barricas e garrafeira do Comendador, até
ao produto acabado.
Um projecto ambicioso e dinâmico acompanhado
pela Arquitecta Vera Rita, garantindo a harmonia
entre a construção, a vinha e a paisagem que a rodeia. Numa primeira fase, está prevista a construção da cave, com as suas salas de armazenamento, engarrafamento e rotulagem do vinho, os
respectivos espaços de apoio, um auditório, um
laboratório, entre outros espaços necessários ao
bom funcionamento da adega. O grande espelho
de água superficial, semi-coberto por uma pérgola arquitectónica, servirá de miradouro do qual
poderemos contemplar toda a vinha, a natureza
envolvente, e o fantástico pôr-do-sol alentejano.
Num local onde a tranquilidade e a natureza são
a chave para criar um projecto que apela aos cinco sentidos, a nova construção serve-se de todos
esses elementos e conjuga-os de forma a garantir
experiências únicas entre as visitas a este “mausoléu do vinho” e as provas de vinho no entardecer
quente do Brejinho d’Água. A água, elemento quase sempre presente ao longo do percurso das visitas, para além de guiar o visitante, pelo percurso
principal, até à sala de barricas, ajuda a refrescar
o ar nas tardes mais quentes, possibilitará humidificar e controlar as temperaturas das zonas em
cave, e fomenta a tranquilidade e a leveza em
cada experiência.
Posteriormente, e numa segunda fase, prevê-se
a instalação de um complexo de alojamento de
luxo em bungalows. Um conceito que aproveita o
posicionamento da propriedade no litoral alentejano e visa estabelecer circuitos turísticos pela vi-

nha, em articulação com outra herdade do Grupo
Respol, localizada junto ao mar, também em Grândola. Uma propriedade com cerca de 35hectares,
adjacente à vinha, está já a ser alvo de estudos de
arquitectura e paisagismo, de forma a garantir
um resort único, totalmente integrado na natureza. Pontuado com 20 a 30 bungallows luxuosos e
recatados entre o arvoredo, totalmente rodeados
de verde, um complexo comum com os melhores
serviços de spa e ginásio, uma zona desportiva
para a pratica de ténis, mini-golf entre outros, e

COMENDADOR
COSTA
Natural de Colmeias - Leiria, Manuel
Barbeiro Costa, líder mundial
na produção e exportação de derivados
das resinas há 40 anos, criou o grupo
Respol, sediado em Leiria, conglomerado
de 11 empresas que construiu
e diversificou à medida que foi expandindo
os negócios, uma das quais deu origem
à Quinta Brejinho da Costa, em Grândola,
Portugal. O Comendador Costa,
é reconhecido pela sua capacidade
de entrega permanente ao trabalho,
às pessoas, e à comunidade no geral,
tendo sido em 2014 condecorado pelo
Presidente da República.

uma zona para refeições, pequenos almoços, e pequenos eventos, pretende criar-se um cenário de
sonho que se completa com a proximidade às melhores praias do país. Entre passeios de bicicleta
ou jipe pela propriedade, perto do riacho, pela vinha, ou pela praia e o visionamento do luar estrelado, pretende-se dar ao utente o que de melhor
a região e a quinta têm para oferecer, estando a
criar-se todo um rol de projectos que visam dar
visionamento e projecção para os anos futuros e
auspiciosas da Quinta Brejinho da Costa.
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GRÂNDOLA ASSINALOU
O DIA MUNDIAL DA SAÚDE
SOB A TEMÁTICA
DA DIABETES

FEIRA
SÉNIOR
GERAÇÃO +

No âmbito do 3º aniversário da Unidade
Móvel de Saúde, decorreram de 7 a 15
de abril, em diversas localidades
do Concelho, ações de sensibilização.
No dia 7 de abril, dia em que assinalou
três anos na prestação de cuidados
de saúde a pessoas isoladas
geograficamente, a UMS e a equipa
multidisciplinar que a constitui estiveram
presentes no Largo Catarina Eufémia
para desenvolver um conjunto de ações
de sensibilização centradas na Diabetes.
Foram distribuídos cartazes e outros
materiais informativos e realizadas
avaliações de risco de Diabetes tipo II.
Com o objetivo de alertar para
importância da alimentação saudável
decorreu com enorme sucesso uma
exposição e venda de produtos
alimentares de agricultores do Concelho
e demonstração de exercícios físicos.

A 8.ª edição da Feira Sénior de Grândola realizou-se no passado dia 14 de maio com a participação de cerca de meio milhar de idosos dos
Municípios de Grândola, Beja, Almodôvar, Castro
Verde, Mértola e Sines. Após a receção dos convidados junto ao complexo desportivo José Afonso,
teve lugar a tradicional arruada pelas ruas da Vila
Morena, acompanhada pelos músicos da Banda
da SMFOG, até ao Parque de Feiras e Exposições.
Depois da Abertura Oficial da Feira, os idosos
realizaram um Coração Humano no âmbito das
Comemorações do Mês do Coração. Ainda no
período da manhã decorreu o 11.º Encontro Regional de Exercício Físico para a 3ª Idade. A tarde
foi preenchida com um vasto conjunto de momentos culturais e desportivos terminando com o espetáculo musical do Grupo de Melides “Falta1”.

VISITAS CULTURAIS
PARA SENIORES
DE GRÂNDOLA

MUNICÍPIO
CRIA LINHA
DE APOIO
TELEFÓNICO
PARA IDOSOS
O novo serviço prestado pela autarquia está em
funcionamento desde o passado dia 14 de maio.
A Linha Sénior de Grândola é uma linha
de atendimento telefónico especializado em
informar, encaminhar, acompanhar e mitigar
os efeitos da solidão e do isolamento da população
idosa do Concelho. A Linha Sénior de Grândola
presta informação/esclarecimento sobre
praticamente todos os assuntos relacionados
com a idade sénior: Saúde, Segurança Social,
Habitação, Obrigações Familiares, Legislação, Ação
Social, Violência Doméstica, Solidão, Isolamento,
Abandono, Equipamentos e Serviços Existentes,
Lazer, Voluntariado, Respostas Sociais e/ou Projetos

específicos. A Linha é gratuita (800 209 583),
funciona das 09h0 às 13h00 e pode ser utilizada
não só pela pessoa idosa, mas também pelo
cuidador, vizinho, amigo, encontrando do outro lado
alguém preparado para dar resposta, informar
e encaminhar para as Entidades competentes.
Para o Município de Grândola este serviço é uma
aposta na prevenção de situações de risco
e sinalização de situações de perigo já existentes,
contribuindo para o aumento da promoção
do envelhecimento ativo, dando cumprimento
à missão de combate à solidão e defesa de direitos
e de valorização crescente e constante da pessoa
idosa e das suas famílias.

Em abril o Município de Grândola
promoveu três importantes visitas com
a população idosa participante do Projeto
Viver Solidário e da Universidade Sénior.
No primeiro dia do mês, no âmbito
da Disciplina de História e Património
Local da USG, 48 alunos deslocaram-se
à Freguesia de Melides para visitar
a Dólmen da Pedra Branca localizada na
Herdade do Montum, em Vale Figueira,
a Necrópole de Cistas das Casas Velhas
localizada na Herdade das Casas Velhas
em Vale Figueira, a Igreja Santa Marinha
e a Igreja Matriz daquela localidade
e a Praia de Melides. No dia 9 de abril, 67
seniores do Concelho deslocaram-se
a Lisboa para uma noite de fados no
Restaurante “Marquês da Sé”. No dia 22
de abril cinquenta alunos da USG
visitaram a 33ª edição da Ovibeja.
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MÊS DA PREVENÇÃO
DE MAUS TRATOS
MÊS DO CORAÇÃO
O Município de Grândola voltou a
associar-se ao Mês do Coração, com um
conjunto de ações que alertaram para a
prevenção das doenças cardiovasculares.
Durante o mês de maio a Unidade Móvel
de Saúde esteve em Grândola, Azinheira
dos Barros, Carvalhal e Melides a proceder
à realização de ações de Avaliação do
Risco Cardiovascular. No dia 14 de maio
decorreu a caminhada “Ame o Seu Coração”
em simultâneo na sede de concelho dos
cinco Municípios do Litoral Alentejano.
Em Grândola a caminhada terminou com
a realização do Coração Humano. No dia
20 de maio realizou-se, no Largo Catarina
Eufémia, a 1ª edição da Mostra “Pão com…
Pão” que deu a conhecer o melhor pão,
pastelaria e doçaria à base de pão que
se faz no concelho de Grândola.
A iniciativa, que contou com a participação
de diversas padarias e associações,
resultou de uma parceria entre a Câmara
Municipal de Grândola, Junta de Freguesia
de Grândola e Santa Margarida da Serra
e Unidade Local de Saúde de Grândola, e
visou promover o pão que é produzido no
Concelho e divulgar os benefícios do seu
consumo para a saúde.

HABITAÇÃO SOCIAL
A Câmara Municipal de Grândola concluiu
recentemente as obras de requalificação
das habitações da parcela do Município,
no Lousal, bem como o realojamento
de todas as famílias conforme Acordo
celebrado em 1997 com a SAPEC. Este
processo, que se iniciou no ano de 2012,
teve um investimento superior a 170 mil
euros e permitiu recuperar as habitações
e realojar 16 famílias mineiras. Ainda
nesta área, a Câmara Municipal faz
a gestão e manutenção regular do seu
Parque Habitacional composto por 212
fogos, distribuídos pelo Largo Zeca Afonso
(30 fogos), Horta do Coxo (8 fogos), Bairro
da Esperança (109 fogos), Azinheira dos
Barros (6 fogos) e Lousal (59 fogos), com
um investimento municipal anual de cerca
de 50 mil euros e apoia, atualmente, 21
famílias no âmbito do Programa de Apoio
ao Arrendamento, com um valor anual
de cerca de 40 mil euros.

Grândola associou-se à campanha nacional de
sensibilização “Abril – Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância” que teve como objetivo consciencializar a comunidade para o seu papel na prevenção do abuso infantil, bem como promover nas
famílias o exercício de uma parentalidade positiva,
sem recurso à violência verbal ou física. Tornando
mais visível esta preocupação, a Comissão de Pro-

teção de Crianças e Jovens de Grândola (CPCJ)
lançou a campanha de sensibilização " É TEMPO
DE PÔR FIM A ESTA NÓDOA" desenvolvendo, em
parceria com diversas entidades, um conjunto de
atividades que decorreram ao longo dos meses de
abril e maio. Os trabalhos realizados no âmbito
desta campanha estiveram em exposição no Largo
Catarina Eufémia no Dia Mundial da Criança.

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE COMBATE
À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO NO ALENTEJO LITORAL
O documento, assinado no passado dia 19 de maio
com a Secretaria de Estado para a Cidadania
e a Igualdade, conta com a adesão de 16 entidades,
incluindo municípios, forças de segurança,
medicina legal, entidades com competência em
matéria de proteção social (CPCJ), unidades
de saúde, educação e organizações
não-governamentais, e promove a implementação
e consolidação de estratégias locais concertadas,
estruturadas e em rede, essenciais ao combate
à violência doméstica e à minimização dos seus
impactos. O Município de Grândola tem-se pautado,
ao longo do tempo, pela participação
e desenvolvimento de diversas iniciativas nesse
sentido, nomeadamente na criação
e desenvolvimento da RIVDAL – Rede Integrada
de Resposta à Violência Doméstica do Alentejo
Litoral, cuja coordenação assumiu entre abril
de 2014 e janeiro de 2016, tendo, nesse âmbito,
passado a haver localmente atendimento
especializado a vítimas de VD de Grândola, por
parte da associação INTERVIR.COM. Recorde-se
que durante o período de coordenação da RIVDAL,

o Município de Grândola fez diversas diligências
junto do governo para se encontrar uma solução
que permitisse a continuidade do trabalho que
estava a ser desenvolvido. No âmbito
da implementação desta Estratégia de Combate
à Violência Doméstica e de Género no Alentejo
Litoral, a INTERVIR.COM continuará a assumir no
terreno a intervenção junto das vítimas de VD, com
abrangência dos territórios de Alcácer do Sal,
Grândola, Santiago do Cacém e Sines, assumindo
a TAIPA essa responsabilidade para os territórios
de Odemira e Aljezur. O financiamento será
assegurado por parte do Estado através de verbas
dos jogos sociais, complementado com o apoio
logístico e financeiro dos municípios, garantindo-se
assim a existência de espaços de atendimento
locais em cada um dos Concelhos. O Município de
Grândola reforça assim o seu papel na cooperação
com outras entidades, garantindo,
simultaneamente, a manutenção e desenvolvimento
no território concelhio de soluções articuladas em
rede, numa lógica de proximidade na prevenção
e no combate à violência doméstica.
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FESTAS EM HONRA
DE NOSSA SENHORA DA PENHA
Maio foi mês de devoção e de celebrações religiosas. As Festas em Honra da Padroeira dos Grandolenses tiveram o seu início com a vinda da imagem de Nossa Senhora da Ermida da Penha para
a Igreja Matriz em cortejo automóvel e terminaram no dia 3 de junho com um concerto no Auditório Municipal Cine Granadeiro com a participa-

ção de Rita Tavares e Dix Ensemble. Do programa destaque para as Procissões das Rosas e das
Velas, para a Festa Popular na Praça das Palmeiras com animação musical, baile e fogo-de-artifício, e para a Procissão e almoço partilhado na
Penha no dia em que a população acompanhou o
regresso da Padroeira à Ermida.

XXIII ENCONTRO
DE GRUPOS CORAIS

LOUSAL RECEBEU FESTIVAL
DE CINEMA AMBULANTE

O Cante Alentejano saiu à rua na Vila Morena no
passado mês de maio. O Grupo Coral e Etnográfico
Coop de Grândola promoveu, no dia 14, a 24ª edição
do Encontro de Grupos Corais que começou com o
habitual Desfile na Avenida António Inácio da Cruz.
A atuação dos Grupos Corais “Cantares“de Azinheira
dos Barros, Grupo Coral e Etnográfico “Amigos do
Alentejo” de Feijó, Grupo Coral do Torrão do Alentejo,
Grupo Coral feminino“Vozes” de Barrancos
e o Grupo Coral e Etnográfico Coop de Grândola teve
lugar no Auditório Municipal – Cine-Granadeiro.

A Aldeia Mineira do Lousal recebeu a 1ª edição
do Festival LE PLEIN DE SUPER, uma iniciativa
promovida pela Associação La Boîte Carrée que
contou com o apoio do Centro Ciência Viva – Mina
da Ciência e do Município de Grândola. Le Plein
de Super é um festival de cinema ambulante
de curtas-metragens e a sua primeira edição
realiza-se em Portugal e França, de abril
a setembro de 2016. A camioneta de “La Boîte
Carrée” esteve no Lousal no dia 14 de maio.

ASSINATURA
DE PROTOCOLOS COM
O MOVIMENTO ASSOCIATIVO
O Município assinou no passado dia 23 de maio
protocolos de colaboração com 22 associações
culturais e recreativas, 3 associações juvenis
e 3 de âmbito social e 18 clubes desportivos
do Concelho. Os documentos assinados definem
de forma clara e objetiva os apoios concedidos pela
Câmara Municipal, nomeadamente financeiros,
cedência de transportes e logística.

Em abril, o Rancho Folclórico “5 Estrelas de
Abril” comemorou o seu 37.º aniversário com
um festival de folclore que decorreu na sua
sede, no Bairro do Isaías. A iniciativa começou
com um desfile etnográfico e entrega de
lembranças aos grupos participantes: Rancho
Folclórico 5 Estrelas de Abril, Rancho
Folclórico e Etnográfico de Souto
da Carpalhosa (Leiria), Rancho Folclórico
das Fazendas de Almeirim, Rancho Folclórico
de Cortiçadas do Lavre (Montemor-O-Novo)
e Rancho Folclórico da Figueira (Portimão).
Seguiu-se um baile com Ricardo Laginha.
Em maio cantaram-se os parabéns à centenária
“Música Velha e à Associação dos Dadores
de Sangue. A SMFOG assinalou o dia do seu
aniversário no dia 1 de maio, com a cerimónia
do hastear da Bandeira, Arruada e Sessão Solene
e no dia 7 maio com o Concerto do 104º
Aniversário com a participação especial da
fadista Joana Luz. De referir que este foi um
concerto solidário, revertendo o valor da venda
de balões para a iniciativa "Vamos ajudar o
Joãozinho" cuja finalidade será a aquisição de
uma viatura adaptada. A Associação de Dadores
Benévolos de Sangue de Grândola assinalou o
37º aniversário, com uma Sessão Solene que
decorreu no Cineteatro Grandolense e que
contou com a presença do Presidente da FAS
– Federação das Associações de Sangue
de Portugal, da representante do Instituto do
Sangue e da Transplantação e do Presidente
da Câmara Municipal de Grândola. Na Sessão
Solene foram atribuídos o galardão das 60
dádivas (medalha dourada) e o galardão das 40
dádivas (medalha prateada) a 11 dadores de
sangue. Seguiu-se um almoço comemorativo
que reuniu centenas de dadores e convidados.
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DIA
DOS MONUMENTOS
E SÍTIOS
Do litoral ao interior do concelho,
Grândola assinalou o Dia Internacional
de Monumentos e Sítios sob o tema
“O Património e o Desporto”. No Largo
Catarina Eufémia decorreu ao longo
do dia uma exposição de fotografia
e de materiais de jogos tradicionais
com recriação e experimentação.
O Centro Ciência Viva do Lousal
promoveu nos dias 16 e 17 visitas
guiadas à Galeria Mineira Waldemar,
a primeira galeria subterrânea da Mina
do Lousal. No dia 17 decorreu
o “Lousal Geomegalítico” um percurso
pedestre com passagem por cinco
monumentos megalíticos da região
do Lousal. Em Tróia realizou-se um
Desfile Romano e houve Animação
de Rua.

GERMESINDO SILVA
APRESENTOU
NOVO LIVRO
A Biblioteca Municipal de Grândola
recebeu no passado dia 14 de maio
o lançamento do livro "Os Expostos
no Concelho de Grândola - século XVI
ao dealbar do século XX". Trata-se
da mais recente obra literária do autor
Grandolense Germesindo Silva
editada pela Alfarroba e que contou
com o apoio do Município de Grândola.

UNESCO INSCREVEU
RUINAS ROMANAS DE TRÓIA
NA LISTA INDICATIVA
DO PATRIMÓNIO MUNDIAL
A Comissão Nacional da UNESCO decidiu inscrever o Bem “Complexo Industrial Romano de
Salga e Conserva de Peixe em Tróia” na Lista Indicativa de Portugal ao Património Mundial. A proposta apresentada pelo TróiaResort, com o apoio
do Município de Grândola, fundamenta-se no
valor excecional do Complexo Industrial Romano
de Salga e Conserva de Peixe em Tróia, na sua
autenticidade e integridade e na comparação com
bens idênticos de acordo com os critérios e orientações estabelecidos pelo Comité do Património
Mundial. O Sítio Romano de Tróia – datado do sé-

culo I e século VI d.C. – tem sido alvo de diversas
campanhas de escavações, desde a designada
campanha de D. Maria I no século XVIII até à actualidade, pela equipa de arqueologia de TRÓIARESORT, coordenada pela Dra. Inês Vaz Pinto. Foi
classificado como Monumento Nacional em 1910,
e é considerado o maior centro de produção de
salga de peixe conhecido na geografia do antigo
império romano, pela quantidade, capacidade e
bom estado de conservação de um vasto conjunto de cetárias (tanques de salga) que constituem
o elemento mais identificativo da Tróia Romana.

MERCADO ROMANO
DE TRÓIA

FESTA DA COQUEIRA
EM CANAL CAVEIRA

As Ruínas Romanas de Tróia receberam em abril o
Mercado Romano. Nesta 4ª Edição, o tema foi o
Festival do Garum, o emblemático molho de peixe
que se produzia na Tróia Romana e que era vendido
e apreciado por todo o Império. O Mercado Romano
de Tróia convidou os visitantes a recuar dois mil
anos no tempo para, num cenário real, assistir a
recreações históricas, espetáculos de música e
dança, jogos e ateliers para crianças, comer numa
taberna romana ou ir a um mercado realizado por
artesãos locais.

Canal Caveira recebeu no fim-de -semana de 7 e 8
de maio a Festa da Coqueira onde se revisitaram
tradições gastronómicas do campo. O grande
destaque foi a recriação histórica do “coque”, com a
tradicional confeção da comida no fogo de chão, em
panelas de barro, a que se seguiu um almoço típico
onde foram servidos “Jantarinho de Carrasquinhas", "Jantarinho de Acelgas" e “Jantarinho de
Catacuzes". Um espaço com mostra e venda de
produtos regionais e a atuação de diversos grupos
de música tradicional foram outras das atrações.
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A MEMÓRIA PAROQUIAL
DE SANTA MARGARIDA DA SERRA - 1758
As Memórias Paroquiais são constituídas pela coleção de respostas dadas pelos párocos do reino ao inquérito lançado ao continente
português, em 1758, pelo Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo. Relativamente ao atual
território grandolense, estão disponíveis as Memórias Paroquiais de Santa Margarida da Serra, de Azinheira dos Barros, de São Mamede
do Sádão e de Melides, desconhecendo-se o paradeiro das respostas relativas à vila de Grândola.
O interrogatório encontrava-se dividido em três partes, referentes à localidade, à serra e ao rio, e pretendia obter informações de caráter
geográfico, demográfico, histórico, económico, administrativo, judicial e eclesiástico, sobre as paróquias e povoações e conhecer,
simultaneamente, os danos provocados pelo terramoto ocorrido em 1 de novembro de 1755.
Esta fonte de informação apresenta um retrato das paróquias e das povoações no início da 2.ª metade do séc. XVIII, sendo incontornável
no âmbito da História Local e Regional.

TRANSCRIÇÃO
DO DOCUMENTO1:
Excelentíssimo e Reverendíssimo,
Satisfazendo as ordens de Vossa Reverendíssima
e ordem de Sua Majestade, respondo pela forma
seguinte:
Esta freguesia de Santa Margarida da Serra em
que eu, o Padre Manuel dos Santos Sobral, sou
atualmente pároco, é da Ordem de Santiago da
Espada e filial da Matriz da Vila de Grândola.
É comarca de Alcácer do Sal pelo que respeita à
Ordem e pelo secular é comarca de Setúbal. Tem
o pároco desta freguesia de ordenado, em cada
um ano, três moios de trigo e moio e meio de cevada e dez mil réis em dinheiro, pagos à custa das
rendas da Comenda da vila de Grândola. É toda
esta igreja em concurso na Mesa da Consciência.
Tem esta freguesia trezentas e setenta pessoas de
comunhão e duzentas e oitenta pessoas menores.
Tem cento e quarenta e oito fogos. Fica distante da
vila de Grândola uma légua. Tem a igreja cinco altares onde estão colocadas a imagem de Santa
Margarida, orago da casa, no altar maior, e nele
estão mais quatro imagens: uma de São José, outra de Santa Luzia, outra do Menino Jesus, outra de
São João Baptista e não tem sacrário porque nem
tem rendas nem povo junto. Tem dois altares colaterais, um de Nossa Senhora do Rosário, outro
de Nossa Senhora da Saúde, este da parte esquerda e aquele da parte direita. Tem a Senhora do
Rosário irmandade confirmada pelos religiosos de
São Domingos. Não tem renda alguma mais do
que as conhecenças dos irmãos, por ano, e os
assentos dos que de novo entram. A Senhora da
Saúde não tem mais rendas que o produto dumas
vacas que lhe deram de oblatas e se vão conservando. Tem mais dois altares em duas capelas na
parede da igreja, um das Almas e tem confraria
confirmada pelo Reverendíssimo Ordinário; tem
número de cinquenta irmãos e tem setenta e cinco
alqueires de trigo de renda. Da parte do lado esquerdo está uma capelinha de São Luís Bispo. A
capela-mor é de abóbada e o corpo da igreja é de
madeira. Teve seu detrimento com o terramoto,
mas não caiu nada e só abriu algumas fendas que,
suposto os fregueses serem muito pobres, já está
reparado o dano. Tem de fábrica esta igreja três mil
réis pagos na Comenda de Grândola, se bem que
há muitos anos que se não cobram e ficam na mão
dos fabriqueiros da Matriz por repugnância dos
priores dela, razão por que se acha falta de alguns
paramentos. Tem esta freguesia de ângulo légua

e meia, e de circuito duas léguas e meia. São as
terras muito fragosas e de serra muito infrutífera e
pobre; colhe-se nela algum trigo e cevada que nunca chega para a passagem dos moradores. Tem
muita pobreza de pastagens para os gados e só é
bem provida de montados de sobro e azinho e alguns carvalhos e muito provida de águas excelentes. Tem muita perdiz e coelhos e lebres, mas muito
dificultosas de matar pela aspereza da terra. Há
nesta freguesia sete moinhos de enxurradas. Não
consta que nesta freguesia houvesse varão insigne
em letras nem almas. Só assim se acha memória
de um Afonso Leitão, o Pernas de Aço, por alcunha, homem de grandes forças pois se afirma que
trabalhava tanto no dia como sete homens, mas

que também comia tanto como eles, e que algumas vezes indo com outros homens à caça não
usava espingarda só assim se diz que matava a
caça grossa com pedradas que lhe atirava, matava
javalis, corços e lobos e raposas. Este faleceu em
vinte e um dias de outubro de mil e seiscentos
sessenta e nove. Abriram-se com o terramoto alguns nascedios que estão lançando águas muito
ferrenhas e em outras partes secaram as águas
de todo. Não há nesta freguesia mais coisa alguma digna de memória de que haja de noticiar.
Santa Margarida da Serra,
25 de maio de 1758
O Pároco Manuel dos Santos Soveral

ASSENTO
DE ÓBITO
DE AFONSO
LEITÃO,
O PERNAS
DE AÇO2
Afonso Leitão, o Pernas de Aço, ab intestado [sem testamento] e foi o mais valente homem que se criou
nesta terras de que há memória nestes séculos.
Em os vinte e um dias de Outubro de mil e seiscentos e sessenta e nove anos foi sepultado dentro desta
igreja de Santa Margarida da Serra Afonso Leitão, o Pernas de Aço, o qual morreu ab instestado, de que fiz
este termo e assinei.
José Nunes Pacheco
1
2

Arquivo Nacional Torre do Tombo, Memórias Paroquiais, vol. 34, nº 144, p. 1065 a 1066 (PT/TT/MPRQ/34/144). Transcrição para português atual.
Arquivo Distrital de Setúbal, Paróquia de Santa Margarida da Serra, Registo de óbitos. PT/ADSTB/PRQ/PGDL04/003/00001_m0111. Transcrição para português atual.
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2º CICLO BTT
DUPLICOU
NÚMERO
DE PARTICIPANTES
Realizou-se no dia 10 de abril a 2ª edição do
Ciclo-BTT de Grândola, um evento desportivo com
características diferenciadoras, já que permite ao
atleta participante usar a bicicleta de ciclismo e a
bicicleta de btt, na mesma competição. A 2ª edição da prova apadrinhada por Bruno Rosa, 1º classificado Powerade Non-Stop Series Madrid-Lisboa 2015 teve o selo organizativo da Câmara Municipal de Grândola.

V CORRIDA SOLIDÁRIA MÉDICOS DO MUNDO
Fernando Vasco, Vice-Presidente da Médicos do Mundo esteve no passado dia 9 de abril em
Grândola na caminhada e corrida organizadas pelo Município de Grândola no âmbito da V Corrida
Solidária Médicos do Mundo. Trata-se de um projeto da médicos do mundo (mdm) que, desde
2007, desafia a comunidade a organizar corridas, marchas ou caminhadas, com um duplo objetivo:
reflectir sobre o tema da edição, “educação para a cidadania global”, e angariar fundos para
apoiar as populações mais vulneráveis de norte a sul do país, através de projetos da mdm.

CASA DO BENFICA ORGANIZOU
5º CIRCUITO CICLISTA
JORGE NUNES
Mais de 100 ciclistas de todo o País estiveram em
Grândola no passado dia 29 de maio para o 5º
Circuito Ciclista Jorge Nunes, numa homenagem
ao antigo atleta do Benfica. As provas decorreram
na Avenida Jorge Nunes com meta junto à nova
casa do Benfica de Grândola. O 5º Circuito Ciclista
Jorge Nunes contou com a reportagem da Benfica TV.

A DANÇA
PELA SAÚDE

CONVÍVIO
JARDINS DE INFÂNCIA

O Complexo Desportivo José Afonso encheu-se
de cor, música e ritmos diferentes protagonizados
pelas crianças, jovens e seniores de Grândola. A 6ª
edição da Dança pela Saúde realizou-se no passado
dia 29 de abril e serviu para assinalar o Dia Mundial
da Dança. A iniciativa, organizada pelo Agrupamento
de Escolas de Grândola com o apoio da Câmara
Municipal, contou com a participação de 27 grupos.

O Parque Desportivo Municipal em Grândola
recebeu, no passado dia 20 de maio, a 7.ª edição
do Convívio Desportivo dos Jardins de Infância, que
contou com a participação de mais de 300 crianças.
Durante o período da manhã as crianças
realizaram demonstrações das atividades
desportivas e dos exercícios físicos desenvolvidos
ao longo do ano nos estabelecimentos escolares.
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* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS
DE FREGUESIA DO CONCELHO.

AZINHEIRA DOS BARROS
TRIBUTO AO POETA POPULAR MARCOS MOLEIRO
No passado dia 14 de Maio foi dia de Homenagem ao poeta popular Marcos Floro Moleiro, nascido
em Setúbal, com passagem pela Mina da Caveira, mas radicado nas Minas do Lousal, onde viveu
quase toda a sua vida. A iniciativa partiu da parceria que se estabeleceu entre a Junta de Freguesia
e a Associação Jose Afonso, integrada no programa “Maio, Maduro Maio”, que celebra a música
e a palavra de intervenção. Para quem não conhece, Marcos Moleiro, foi um poeta popular com
vários trabalhos editados, sendo ainda possível adquirir algumas das suas obras no Posto
de Turismo de Grândola. No programa do Tributo, estiveram presentes Vitor Sarmento, Carlos
Carranca, José Fanha e Francisco Fanhais, que ao longo da tarde, foram cantando José Afonso
e recitando Marcos Moleiro. Os filhos do poeta associaram-se ao Tributo, bem como vários outros
poetas da região que, assim, recordaram a memória e a importância da poesia popular como
arma de intervenção no período da ditadura, e como arma de protesto no período da democracia.
Nas palavras de Pedro Ruas este Tributo “ faz justiça à poesia popular do Alentejo, que deve ser
reconhecida com o mesmo mérito que a poesia erudita. Os poetas populares foram fundamentais
para manter viva a tradição oral e conseguiram transportar a luta pela liberdade para frases
rimadas que eram entendidas por todos e que educavam politicamente o interior do país. Marcos
Moleiro ajudou nesses dois planos e fez das palavras atitudes de intervenção e luta."

CARVALHAL
REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS – REBAIXAMENTO DE LANCIS PARA ACESSO ÀS GARAGENS
Para garantir um espaço público de qualidade e segurança, a Junta de Freguesia do Carvalhal
procedeu à reparação e requalificação de espaços públicos pedonais em diversos arruamentos
da Freguesia. Nas intervenções, realizou-se o rebaixamento de lancis para o acesso às garagens.
Atualmente está também a decorrer a manutenção de pavimentos, que consiste na reparação
de lancis danificados e de locais onde houve abatimento de passeios.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
No passado dia 4 de junho, ocorreu o lançamento do livro "No Poial ao Entardecer", da autoria de Maria
Manuel Costa, na Ludoteca da Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra, tendo
este evento, sido da responsabilidade e organização desta Junta, registando uma enorme adesão
da população.
O livro apresentado é o resultado do projeto “Oficinas de Teatro”, projecto esse lançado há cerca de 4
anos, e conta histórias da tradição oral de Grândola. A ilustração da capa é também da autoria de um
jovem da "Vila Morena", José Guilherme Canilhas.
De salientar, a estreia da peça de teatro relatada no referido livro e que teve lugar no mesmo dia pelas
21h00 no Cine Granadeiro de Grândola. Esta peça de teatro, “No Poial ao entardecer”, junta em palco,
e de modo inédito, mais de meia centena de crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos.
A Junta de Freguesia ofereceu ainda 4 sessões da peça de teatro a todos os alunos do 1º e 2º ciclo
das escolas do concelho de Grândola e aos utentes da CerciGrândola nos dias 6 e 7 de Junho.
Mais uma vez, consideramos que estamos a cumprir os nossos compromissos com a cultura, nas
suas várias formas de existir.

MELIDES
BRIGADA DO MAR VISITADA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CRIANÇAS DO CENTRO
ESCOLAR DE MELIDES
O Sr. Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, foi convidado pela “brigada do mar”, para
participar na campanha limpeza das praias da Costa Alentejana. Esta visita aconteceu no dia 11 de
Maio de 2016, na Praia da Aberta na freguesia de Melides, tendo o presidente chegado a pisar o
areal, mas a chuva impediu a sua participação na ação de voluntariado, mas independentemente
disso, Marcelo, como é seu apanágio distribuiu a sua atenção a todos os presente, quer fossem
elementos da “brigada do mar” ou simples curiosos que se encontravam no local. Entre as
entidades presentes representantes das autarquias locais, referência para a presença do Sr.
Presidente da Junta de Freguesia de Melides, O Sr. António Abel dos Santos Candeias, o qual fez,
em nome da Junta, uma oferta de lembrança ao Presidente da República. As Crianças que
frequentam o Centro Escolar de Melides no passado dia 24 de Maio de 2016 visitaram os voluntários que integraram a “ brigada do mar”, na limpeza das praias da costa alentejana entre Melides e
Troia. Esta visita foi uma parceria com a gerência do Parque de Campismo da Galé, que ofereceu
um lanche e almoço a toda os elementos do Centro Escolar. No areal as crianças receberam por
parte de elementos da brigada do mar, esclarecimentos sobre a temática do lixo marinho, no que
constituiu uma ação bastante interessante e produtiva para todas as crianças, não fossem estes
como se sabe mais atentos e empenhados nesta temática do que muitos, adultos..
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ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO
PARA LIMPEZA DE FOSSAS
AUMENTA EFICIÊNCIA
Já está em funcionamento um veículo cisterna pesado
para limpeza de fossas, com capacidade para 9000 litros,
que irá contribuir para a prestação de um melhor
serviço público em todo o Concelho. Este veículo, que foi
totalmente reparado e adaptado nas oficinas municipais,
duplicará a eficiência e permitirá libertar para outros
trabalhos os tractores que estavam afectos a este
serviço, nomeadamente, para limpeza de bermas
e para limpeza das praias.

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA
DE ACESSO AO CEMITÉRIO
DE MELIDES
Terminou recentemente a requalificação da estrada
de acesso ao Cemitério de Melides. A intervenção incluiu
a pavimentação de um troço de 1750 metros2,
a execução de passeios e de muros de suporte
e a plantação de espécies arbóreas.

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM
DR. JÚLIO DO ROSÁRIO COSTA
Está concluída a requalificação do Jardim Dr. Júlio do
Rosário Costa (Jardim das laranjeiras). Esta intervenção
contemplou a remodelação das áreas ajardinadas,
nomeadamente, o rebaixamento dos canteiros em média
10 cm, a remodelação da rede de rega e a substituição
da tela anti germinação, do mulch (casca de pinheiro)
e das espécies vegetais existentes, e a plantação
de espécies arbóreas (laranjeiras) remetendo para a
memória coletiva do espaço bem como enriquecendo-o
com elementos verticais vivos a fim de criar novas
vivências de luz/sombra na área do jardim.

CONSTRUÇÃO DE PASSADEIRAS
SOBRE-ELEVADAS
EM ÁGUA DERRAMADA
Foram recentemente construídas as passadeiras
sobre-elevadas na localidade de Água Derramada.
Os trabalhos realizados incluíram a fresagem
do pavimento existente para remoção do betuminoso,
a abertura de uma caixa e posterior enchimento com
areia e, por fim, a construção da passadeira em cubos
de granito e calcário, devidamente compactados.

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA
AJARDINADA DO LARGO
CATARINA EUFÉMIA
A zona ajardinada do Largo Catarina Eufémia foi
recentemente requalificada, no âmbito da colocação
do Busto de homenagem a Joaquim Ângelo da Silva.
Pretendeu-se criar uma área pedonal com elementos
de estadia, permitindo uma melhor fruição do espaço
e garantindo mais segurança nos percursos pedonais.
Entre os trabalhos realizados, salienta-se a substituição
de elementos arbóreos e de mobiliário urbano
e o reforço da iluminação.

