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mensagem do Presidente

“

No próximo ano, avançarão diversos investimos privados,
nas mais diversas áreas, que vão reforçar a nossa economia
local e garantir centenas de postos de trabalho.

AVANÇAR PARA 2018
COM CONFIANÇA E ENTUSIASMO!

”

Caras/os Grandolenses,
Terminamos o ano de 2017 com excelentes perspectivas para o futuro próximo.
A estabilidade financeira que alcançámos e os apoios que garantimos, no âmbito
do novo quadro comunitário de apoio, permite-nos concretizar, durante o próximo
ano, investimentos estruturantes que contribuirão de forma significativa para a
dinamização da economia local, reforço da coesão social e melhoria da qualidade
de vida da população.

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

Também no próximo ano, avançarão diversos investimos privados, nas mais diversas
áreas, que vão reforçar a nossa economia local e garantir centenas de postos de trabalho.
Estes dados permitem-nos avançar para 2018 com confiança e entusiasmo, certos de
que estamos no bom caminho para assegurar uma vida melhor para todos e para continuar a fazer de Grândola um concelho mais justo, fraterno, solidário e desenvolvido.
Votos de Boas Festas

breves

AJUDA AOS CRIADORES
DE GADO AFETADOS
PELOS INCÊNDIOS E PELA SECA
O Município de Grândola, a Associação
de Agricultores de Grândola e a Herdade
da Barrosinha, no concelho de Alcácer do Sal,
uniram-se para auxiliar um criador de gado
do nosso Concelho fortemente afetado pelos
incêndios que assolaram o nosso território no
passado verão. As três entidades procederam
no final de novembro à entrega de cerca de 8
toneladas de palha para fazer face à escassez
de alimentação dos animais em consequência
da área ardida e da seca que se verifica.
Recorde-se que já no final de outubro a
Câmara Municipal e a Associação de Agricultores
de Grândola tinham manifestado a sua
solidariedade e apoio aos criadores de gado
afetados pelos incêndios, através da entrega
de 3 camiões de palha a várias Associações
de Agricultores da zona Centro do País.
F

FILME PROMOCIONAL
DE GRÂNDOLA PREMIADO
NO FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA DE TURISMO

ROADSHOW NACIONAL
DE WORKSHOPS SOBRE
ALOJAMENTO LOCAL ARRANCOU
EM GRÂNDOLA

Cinco meses depois do seu lançamento,
em 31 de maio, o filme promocional
do Município de Grândola ”Grândola, Vila
Morena”, realizado por David Mendes
da empresa Ideias com Pernas, ganhou o 2º
Prémio na Competição Nacional – Destinos
Turísticos no ART&TUR Festival Internacional
de Cinema de Turismo que decorreu em Vila
Nova de Gaia de 1 a 4 de novembro.
O ART&TUR apresenta-se como uma
competição global dedicada ao reconhecimento
da excelência em todos os conteúdos
audiovisuais relacionados com a promoção
do turismo e é, desde 2008, membro
do CIFFT - International Committee Tourism
Film Festivals.

A Biblioteca Municipal recebeu no passado dia
17 de outubro o workshop “Ser Empresário
de Alojamento Local, e Agora?” promovido
pela AHRESP - Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal, no
âmbito do Programa QUALITY, projeto que visa
a valorização e qualificação do Alojamento
Local. A iniciativa juntou empresários de
alojamento local e contou com a participação
de António Figueira Mendes, Presidente da
Câmara Municipal de Grândola, António Ceia
da Silva, Presidente da ERT Alentejo, José
Mendes, da IDTOUR, Hugo Ramos, do CIMAI,
Gonçalo Mestre, da Cleancare, Patrícia
Purshotam Morais e João Cavaleiro Ferreira
da AHRESP.

ficha técnica
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Atividade Municipal

A

VANGUARD INVESTE 200 MILHÕES
EM PROJETO IMOBILIÁRIO NA MUDA
O Presidente da Câmara de Grândola, António
Figueira Mendes, presidiu no passado dia 10 de
novembro à cerimónia de lançamento da 1.ª pedra do Muda Reserve. Trata-se de um projeto Imobiliário / turístico a desenvolver na aldeia da Muda pelo grupo Vanguard Properties num investimento de 200 milhões de euros e que prevê a
construção de 250 moradias de diferentes tipologias, com áreas de serviço, comércio e desportivas. O projeto integra 50 unidades geminadas – designadas por Casas da Aldeia, 150 unidades para as denominadas Villas da Aldeia e 50
unidades para desenvolver as Quintas da Aldeia.
O Presidente da Câmara de Grândola, António
Figueira Mendes, considera o Muda Reserve um

“projeto de elevada qualidade, consolidado do ponto de vista financeiro, e que contribuirá para o desenvolvimento do Concelho e para a dinamização da economia local”.

POPULAÇÃO DO LOUSAL VAI PARTICIPAR
EM PROJETO DE ARTE PÚBLICA
A Faculdade de Belas Artes da Universidade de
Lisboa e o Município de Grândola irão desenvolver,
já no próximo ano, um projeto conjunto, no âmbito da valorização identitária do território da aldeia mineira do Lousal, através da arte pública.
Este projeto visa a conceção e criação participadas, e posterior instalação, de uma obra de criação artística para homenagear o movimento operário mineiro, envolvendo ativamente a população local. Nesse sentido as duas entidades estabeleceram um protocolo de cooperação para a
concretização deste projeto, que foi assinado no
passado dia 16 de novembro, em Grândola, pelo
presidente da Câmara Municipal, António Figueira Mendes, e pelo Presidente da Faculdade de

Belas Artes da Universidade de Lisboa, Victor dos
Reis, numa cerimónia em que estiveram presentes diversos órgãos de comunicação social.

TERMINAL RODOVIÁRIO DE GRÂNDOLA
CÂMARA GARANTE ABRIGO PARA PASSAGEIROS
A Câmara Municipal de Grândola conseguiu assegurar a reabertura do abrigo de passageiros do
terminal rodoviário, que se encontrava fechado
desde o dia 18 de setembro, permitindo desta forma que a população possa esperar pelo autocarro
com mais conforto e segurança. A reabertura concretizou-se no início do mês de novembro, no
âmbito do acordo entre o Município e a administração da Rodoviária do Alentejo. As obras que
permitiram a reabertura deste espaço e a abertura diária da sala ficaram exclusivamente a cargo
da Câmara de Grândola. Os restantes serviços do
terminal mantêm-se encerrados, por decisão da
empresa, que tem sido contestada pela Câmara
Municipal, pelas juntas de freguesia e pelas comissões de utentes, por prejudicar a população.

PRODUTORES
E ESPECIALISTAS
DEBATERAM EM GRÂNDOLA
O PAPEL DA GESTÃO
AGROFLORESTAL NA
PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO
PÓS-FOGO EM MONTADOS
A iniciativa inserida no ciclo
“Da investigação à aplicação” promovida
pelo CEF – Centro de Estudos
Florestais do ISA, em colaboração com
o projeto AFINET e com a ANSUB –
Associação dos Produtores Florestais
do Vale do Sado e o apoio da Câmara
Municipal de Grândola teve lugar no dia
23 de novembro, no Cineteatro
Grandolense. O Presidente da Câmara,
António Figueira Mendes, presidiu
à sessão de abertura dos trabalhos que
decorreram durante o período
da manhã com apresentações de vários
especialistas nesta área. À tarde
realizou-se uma visita à área
de montado ardida no último verão
na zona de Azinheira dos Barros.

PARCEIROS INTERNACIONAIS
DO PROJETO STORM
VISITARAM AS RUÍNAS
ROMANAS DE TRÓIA
As Ruínas Romanas de Tróia receberam
no passado dia 1 de novembro a visita
dos parceiros do STORM – projeto
internacional que visa a salvaguarda
do património cultural através da gestão
partilhada de recursos técnicos
e organizacionais. A visita às Ruinas
Romanas de Tróia, um dos cinco sítios
de património cultural europeu escolhidos
para o desenvolvimento do projeto,
realizou-se no âmbito da 3ª Assembleia
Geral do projeto. Na visita os
representantes do consórcio internacional
que gere o projeto tiveram oportunidade
de assistir a demonstrações da
utilização de sensores para deteção de
alterações significativas na preservação
do património e conhecer o sítio e a sua
história. Recorde-se que o Município
de Grândola é um dos membros
do consórcio internacional do STORM,
em parceria com as Ruínas Romanas
de Tróia.
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COEMORAÇÕE DO CONCELHO

COMEMORAÇÕES
DO CONCELHO
A 22 de Outubro de 1544 a carta de foral foi atribuída a Grândola por D. João III. À semelhança
dos anos anteriores, o Dia do Concelho foi comemorado com a Cerimónia de Hastear da Bandeira
nos Paços do Concelho que contou com a participação da Banda da SMFOG (Sociedade Musical
Fraternidade Operária Grandolense), Bombeiros
Mistos de Grândola e Sociedade Columbófila de
Grândola. Na noite do dia 21, os SANGRE IBÉRICO
esgotaram completamente o Cine Granadeiro com
um espetáculo fantástico de ritmos Flamencos
aliados ao nosso Fado. O público de todas as faixas etárias que assistiu ao concerto ficou rendido

473 ANOS

às qualidades vocais do André Amaro, ao “Cajon”
executado pelo Alexandre Pereira e à Guitarra,
brilhantemente dedilhada pelo Paulo Maia, um
dos melhores guitarristas do género a tocar em
Portugal. De resto, a música e as tradições marcaram a programação das Comemorações do Concelho. No dia 14 de outubro, a Terra da Fraternidade recebeu o XXI Encontro de Bandas Civis. A
Receção das Bandas teve lugar junto da Sede da
SMFOG, a que se seguiram os cumprimentos oficiais nos Paços do Concelho. Depois do desfile
pelas ruas da vila morena, as atuações começaram às 17h no Cine Granadeiro, com a participa-

ção da Banda da Sociedade Filarmónica Turquelense, Banda da Sociedade Recreativa de Casinho e a Banda da SMFOG.
No dia 28, O XXIV Encontro de Grupos Corais encerrou o programa das Comemorações dos 473
anos da atribuição do foral a Grândola. O desfile
dos grupos aconteceu ao início da tarde a que se
seguiu o espetáculo no Cine Granadeiro com as
atuações do Grupo Coral Além Tejo – Santo André, Grupo Coral Amigos do Independente – Setúbal, Alcante – Grupo Coral e Etnográfico da Junta
de Freguesia de Alcântara e o Grupo Coral e Etnográfico de Grândola.

PISCINA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA - UM QUARTO DE SÉCULO AO SERVIÇO DA POPULAÇÃO
Vinte e cinco anos depois da abertura ao público, em 22 de outubro de 1992, a piscina municipal
regista anualmente uma média de 30 mil utilizações. O 25.º aniversário da Piscina Municipal foi
assinalado de forma simbólica no passado dia 22 de outubro, dia do Concelho, com o descerramento da placa comemorativa da efeméride. Este importante equipamento desportivo é atualmente usufruído pelo público em geral, com horários diários previstos para o regime de natação livre, pelos alunos do Concelho, desde o Ensino Pré-Escolar, ao Ensino Secundário, incluindo a Escola Profissional, a Cercigrândola e Universidade Sénior e também pelos Clubes e Associações Desportivas. Diariamente três Clubes do Concelho recorrem à piscina para a prática de
Natação em escalões de formação e no escalão Sénior. A prática de Hidroginástica é igualmente
assegurada quer pelos técnicos do Município, quer pelos Clubes. As condições da Piscina Municipal permitem ainda receber importantes competições oficiais de natação e ações de formação
promovidas pela Associação de Natação do Alentejo e pela Federação Portuguesa de Natação.
No total mais de 30 profissionais (técnicos de manutenção, limpeza, vigilância e de desporto)
asseguram o funcionamento deste importante equipamento desportivo inaugurado em 1992 e
que seis anos mais tarde, em setembro de 98, foi complementado, na segunda fase, com o Pavilhão e dois Ginásios. Hoje, o Complexo Desportivo Municipal José Afonso possibilita a prática de
cerca de 20 modalidades desportivas e recebe anualmente 90 mil utentes.

#.05

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Natal

N

ÁRVORE DE NATAL GIGANTE
ILUMINA NATAL EM GRÂNDOLA
Milhares de luzes em tons de azul, verde, branco
e vermelho iluminam as ruas da vila morena desde o passado dia 1 de dezembro.
No centro tradicional e de confluência das principais artérias de comércio tradicional, igualmente
decoradas com iluminações alusivas á quadra natalícia e com som ambiente, foi colocada uma
imponente árvore de natal. Trata-se de uma estrutura em ferro, com 15 metros de altura e decorada com 19 800 microlâmpadas led, de cor verde e
vermelha, totalmente construída pelos funcionários do Município, reduzindo de forma significativa

os custos, permitindo ao Executivo investir na colocação de novas luzes na vila morena.
O investimento municipal pretende celebrar, com
mais cor e brilho, o Natal e contribuir para a dinamização da economia incentivando as compras no
comércio. Deste modo, paralelamente à decoração das ruas e espaços públicos, o Executivo preparou em conjunto com o movimento associativo,
as juntas de freguesia e os comerciantes, a iniciativa “Natal em Grândola” cuja programação decorre até ao final de dezembro e cujo momento
alto aconteceu no passado dia 9 com a chegada

do Pai Natal. A figura lendária mais aguardada
nesta altura do ano pelos mais novos foi recebida
com uma grande festa no Largo de São Sebastião
que reuniu centenas de famílias.
No dia 10, o Cardinali Live Entertainment apresentou no Parque de Feiras “O Circo Mágico de
Natal”. O espetáculo foi uma das novidades da
programação deste ano que apresenta como já
vem sendo habitual os tradicionais concertos
nas igrejas do Concelho, galas e feiras solidárias, o mercadinho de natal e o Desfile de Pais
Natal.
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Feira de Chocolate

FEIRA DE CHOCOLATE RECEBEU
MAIS DE 19 MIL VISITANTES
Grândola voltou a ser a capital do chocolate por
quatro doces dias! De 9 a 12 de novembro no Parque de Feiras e Exposições decorreu mais uma
edição da Feira de Chocolate com a participação de
mais de sessenta expositores que apresentaram inúmeras propostas de chocolate. A notoriedade e a
dimensão nacional do evento que encerra o calendário anual de feiras da Câmara Municipal foi comprovada pelo aumento de visitantes, no total passaram pelo recinto da Feira cerca de 19 mil pessoas, e
pelo interesse da comunicação social. O certame
foi notícia em, jornais, revistas e rádios nacionais e

VEREADORA DO TURISMO EM ENTREVISTA À CMTV

regionais. Em três dos principais canais de televisão
a Feira de Chocolate foi objeto de reportagem. Paralelemente à imensa e variada mostra e venda de
chocolate, o certame apresentou um diversificado
programa de animação e um ambicioso conjunto de
atividades. Exemplo disso foi o Show Cook que este
ano abriu com o reconhecido Chef Vítor Sobral e encerrou de forma lúdica e divertida com as crianças
da ludoteca.
Ponto de paragem obrigatória foi também o stand
do Mestre Paulo Santos e da sua equipa que durante o certame executaram e esculpiram em chocola-

PRESIDENTE DA CÂMARA EM ENTREVISTA À TVI

te o logotipo do Hóquei Clube Patinagem de Grândola e um busto de homenagem ao Sr. Carlos Alberto, o grande impulsionador do Hóquei em Patins
em Grândola.
Este ano, ao chocolate juntaram-se os sabores de
São Martinho. No dia 11, no espaço das Tasquinhas, realizou-se um Magusto dinamizado pela
Câmara Municipal e Associações do Concelho. Musicalmente a Feira contou com as atuações de
Jorge Nice, da Dupla Némanus, da cantora brasileira Edna Pimenta e do grupo de música tradicional “Falta um”.

LOGOTIPO DO H.C.P.G. E BUSTO DO SR. CARLOS ALBERTO
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Feira de Chocolate

ANIMAÇÃO DE RUA

CASINHA DO CHOCOLATE

CHEF PAULO SANTOS

CHARNOLY – ESPETÁCULO DE CLOWN E ANIMAÇÃO

ESPETÁCULO EDNA PIMENTA

ESPETÁCULO FALTA UM

ESPETÁCULO JORGE NICE

MAGUSTO NAS TASQUINHAS

MAGUSTO NAS TASQUINHAS

PERFORMER DE MANIPULAÇÃO DE FOGO

PINHATA DE CLÁUDIA CLEMENTE

SHOW COOK - CHOCOLATIER CÉU CARVALHO

SHOW COOK – HERDADE CANAL CAVEIRA

SHOW COOK CHEF MARCELO BENTO

SHOW COOK CHEF VÍTOR SOBRAL

SHOW COOK – LUDOTECA

TASQUINHAS

ESPETÁCULO NÉMANUS

F
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destaque temático

CONSTITUIÇÃO DO NOVO
EXECUTIVO MUNICIPAL
PRESIDENTE
António de Jesus Figueira Mendes – CDU
PELOUROS
Coordenação Geral da Atividade Municipal
Planeamento Estratégico
Planeamento do Território e Projetos
Urbanismo | Comunicação e Protocolo
Área Jurídica | Desenvolvimento
Económico | Gabinete de Veterinária

VEREADORA E VICE-PRESIDENTE
Carina de Jesus Faustino Batista – CDU
PELOUROS
Cultura e Património Histórico
Biblioteca e Arquivo
Desenvolvimento Social e Saúde
Desporto | Feiras e Eventos | Turismo
Relacionamento Internacional
e Cooperação | Juventude | Habitação

VEREADOR
Ricardo Miguel da Costa – CDU
PELOUROS
Obras Públicas e Municipais
Empreitadas e Oficinas
Ambiente e Serviços Urbanos
Águas e Saneamento
Transportes
Proteção Civil

VEREADOR
Fernando Manuel Jones
dos Santos Sardinha – CDU
PELOUROS
Administração e Gestão de Recursos
Humanos | Finanças | Educação
Tecnologias de Comunicação
e Sistemas de Informação | Qualidade,
Modernização e Inovação
Fundos Comunitários

VEREADOR
Aníbal Manuel Guerreiro
Cordeiro – PS/IND.
SEM PELOUROS ATRIBUÍDOS

VEREADOR
António Francisco
Palhinhas Candeias – GM

VEREADOR
Ricardo Alexandre
Manguito Campaniço – PS

SEM PELOUROS ATRIBUÍDOS

SEM PELOUROS ATRIBUÍDOS
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CÂMARA MUNICIPAL
APROVOU ORÇAMENTO

DE 26,4 MILHÕES DE EUROS PARA 2018

Concretização de obras estruturantes, desenvolvimento da economia
e reforço dos serviços operacionais são as grandes apostas.
A Câmara Municipal de Grândola aprovou, dia 7
de dezembro, o seu orçamento para o ano de
2018 no valor de 26,4 milhões de euros.
O Presidente da Câmara Municipal de Grândola,
António Figueira Mendes, refere que “Teremos no
próximo ano um reforço de mais de 5 milhões
de euros, que advêm das contrapartidas financeiras do novo quadro comunitário e do aumento de receita de IMT, dos quais 4.4 milhões
são direcionados para a realização de investimentos estruturantes no Concelho, que começámos a preparar no anterior mandato. Será
assim possível concretizar obras de grande envergadura que contribuirão de forma significativa para a dinamização da economia local,
reforço da coesão social, e melhoria da qualidade de vida da população.”
A introdução do documento, onde são apresentadas as ações mais relevantes para o ano de 2018,
assenta em quatro grandes eixos, nomeadamen-

te, o Desenvolvimento da Economia e a Criação de Emprego, a Melhoria e Reforço dos Serviços Públicos, a Coesão Social e a Melhoria
da Qualidade de Vida da População e a Justiça, Transparência, Cooperação e Determinação no exercício das funções autárquicas.
De entre as várias ações previstas, destaca-se a
forte aposta no desenvolvimento da Zona Industrial Ligeira, onde no próximo ano se vão instalar
grandes empresas, como é disso exemplo a empresa francesa de componentes para aviões - LAUAK.
Neste sentido avançará a implementação da 3ª
fase da ZIL e a construção da sua ligação ao IC1 –
“uma obra estruturante e fundamental, que dotará a ZIL de Grândola de acessos condignos,
tornando-a ainda mais atrativa e competitiva”.
O reforço dos serviços operacionais para melhorar e aumentar a capacidade de resposta é também uma das prioridades. Neste sentido, haverá
reforço de meios, humanos e materiais, para os

diversos serviços operacionais e serão concretizadas diversas intervenções de melhoramento do
espaço público e de lazer, requalificação da rede
viária e caminhos vicinais e construção e substituição de infraestruturas de água e saneamento.
Por fim salienta-se as grandes obras, no âmbito
do Portugal 2020, que serão concluídas – Núcleo
Museológico da Igreja de São Pedro e Casa Mostra dos Produtos Endógenos, as que terão início –
Requalificação do Jardim 1º de Maio, da Biblioteca Municipal e da EB1 e JI de Grândola, a construção do Centro Comunitário da Aldeia do Pico e
o reforço do Abastecimento de Água a Melides, e
as que terão os procedimentos concluídos – Antigos Paços do Concelho, Edifício Frayões Metello e
Avenida Jorge Nunes.
A proposta de orçamento para 2018 foi aprovada
por maioria, com a abstenção dos Vereadores do
Partido Socialista, e será submetida à apreciação
e votação da Assembleia Municipal.
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GRÂNDOLA, ALCÁCER DO SAL,
SANTIAGO DO CACÉM
E SINES ASSINAM PLANO
INTERMUNICIPAL PARA
A IGUALDADE

O Plano Intermunicipal para a Igualdade
dos Municípios de Grândola, Alcácer do
Sal, Santiago do Cacém e Sines (2017-2020)
foi apresentado e assinado em Grândola,
numa cerimónia que decorreu dia 23 de
novembro no Cineteatro Grandolense,
com a presença das/os Vice-presidentes
dos Municípios subscritores, da Presidente
da Direção da Intervir.com e da Presidente
da Comissão para a Cidadania e Igualdade
de Género (CIG). Este Plano surgiu do
compromisso intermunicipal assumido no
âmbito da Estratégia Nacional de Combate
à Violência Doméstica e Violência de Género,
e representa uma resposta integrada de
políticas locais promotoras da igualdade
de género, cidadania e não discriminação.
Os Municípios signatários e a Intervir.com
Associação comprometem-se a desenvolver
as medidas adequadas para o cumprimento
pleno dos objetivos estabelecidos no PII,
definidos para as 7 Áreas de Intervenção:
Educação e Ensino; Cultura e Desporto;
Participação Política e Cívica; Cidadania e
Direitos Humanos; Violência Doméstica e
Violência de Género; Informação,
Comunicação e Divulgação; e Saúde.

CADOÇOS RECEBEU
MAGUSTO SÉNIOR

No âmbito dos Planos de Atividades
da Universidade Sénior de Grândola (USG)
e do Programa Viver Solidário (PVS),
no dia 11 de novembro cumpriu-se mais
um Magusto Sénior com a tradicional
Comemoração do S. Martinho, atividade
conjunta para os seniores dos dois
programas. Este ano a festa do Magusto
Sénior realizou-se no Centro Comunitário
dos Cadoços e participaram cerca de 230
seniores (da USG e das onze localidades em
que se desenvolve o PVS), acompanhados
de 8 técnicos, que comemoraram
animadamente o S. Martinho com
o habitual baile, seguido do típico lanche
em que não faltaram as castanhas,
a água-pé e as batatas-doces.

UNIVERSIDADE SÉNIOR DE GRÂNDOLA (USG)
COMPLETOU 10 ANOS
UMA DÉCADA A TRABALHAR NA PROMOÇÃO
DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO SÉNIOR
Passados dez anos, a USG assume-se como um
projeto de sucesso na área do envelhecimento
ativo, que se traduz no seu crescimento, dinâmica e oferta letiva. Neste ano escolar, a Universidade é frequentada por 326 alunos, dos quais 45
são caloiros, mais do dobro dos seniores inscritos
no ano de abertura, e disponibiliza cerca do dobro das disciplinas, num total de 20. O corpo docente constituído por 10 professores em regime
de voluntariado, e por 6 técnicos da Câmara Municipal, assegura o funcionamento das aulas e a
organização de um conjunto alargado de atividades ao longo de todo o ano letivo. A USG assinalou no passado dia 29 de novembro o 10.º aniversário com um conjunto de atividades, onde não
faltaram a já tradicional “receção ao caloiro” e a
cerimónia de assinatura dos acordos de compromisso com os professores voluntários, terminando com um almoço convívio. Para a Vereadora do
Desenvolvimento Social, Carina Batista, o sucesso

da USG são as pessoas: “a dedicação, o empenho
e a competência dos professores voluntários e
dos técnicos do Município a par do entusiasmo e
da entrega dos alunos constituem os pilares do
sucesso deste importante projeto municipal que
foi e continuará a ser uma aposta forte do Executivo Municipal”. A USG foi criada pelo Município
de Grândola em 2007 com o objetivo de promover o ensino não formal, através da atualização
de conhecimentos sobre diferentes matérias num
contexto de formação ao longo da vida e, ao mesmo tempo, organizar atividades complementares
de carácter cultural, recreativo e de convívio, dirigidos a maiores de 50 anos, contribuindo para a
promoção do envelhecimento saudável e a qualidade de vida dos mais idosos. “Gerontomotricidade e Hidroginástica” e “Informática” continuam a
merecer a preferência dos alunos. Do total das
20 disciplinas, são as 2 aulas com mais alunos
no ano letivo 2017/2018.

COMEMORAÇÕES
DO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
O Dia Internacional do Idoso foi comemorado com
uma grande Festa Popular Sénior no Jardim 1º
de Maio. A iniciativa incluiu baile e a atuação do
Rancho de Dança Típica da Queimada, e contou com
a participação de mais de 200 seniores da Universidade Sénior de Grândola e 140 seniores do Programa Viver Solidário – que foram transportados
das 11 localidades em que o programa é desenvolvido: Água Derramada, Aldeia do Futuro, Azinheira dos Barros, Cadoços, Canal Caveira, Carvalhal, Isaías, Lousal, Melides, Santa Margarida
da Serra e Silha de Pascoal. Durante a festa decorreu uma ação de auscultação aos seniores,
sobre o que pensam acerca dos Direitos dos Idosos, convidando-os a registar num painel as suas

DIA MUNICIPAL
PARA A IGUALDADE
O Dia Municipal para a Igualdade foi assinalado,
no âmbito do ciclo de conversas em Grândola,
com teatro e cinema. No dia 14 de outubro, a Biblioteca Municipal apresentou É uma vez “Maruxa”; no dia 24 de outubro, o Cine Granadeiro
exibiu “Billy Elliot”. O filme aborda questões relacionadas com os estereótipos de género.

opiniões. Esta atividade foi desenvolvida no âmbito do plano do Grupo de Trabalho para as Questões da Pessoa Idosa, Dependente ou Deficiente.

#.11

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Atividade Municipal

A

CINETEATRO
GRANDOLENSE RENDIDO
AO ESPETÁCULO
MANO A MANO

COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Como num sábado à noite numa
“sala de estar” com amigos, André
e Bruno Santos executaram de forma
intimista e num cenário cuidado,
um repertório baseado em originais
e arranjos de canções de autores
como Tom Jobim, Chico Buarque,
Max, Jim Hall, Irving Berlin
ou Thelonious Monk. O espetáculo
“Mano a Mano” projeto de Jazz
dos irmãos André e Bruno Santos,
dois guitarristas considerados
dos mais importantes músicos
a nível nacional, teve lugar no
Cineteatro Grandolense, no dia
4 de novembro.

GRÂNDOLA DEBATEU
EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO
O Cineteatro Grandolense recebeu
no passado dia 22 de novembro
o 2º Encontro “Empreendedorismo
e Inovação no Litoral Alentejano”.
A iniciativa insere-se no âmbito
do Projeto Inovar e Empreender
no Litoral Alentejano que visa
a qualificação da estrutura
empresarial existente, prevendo,
para além das iniciativas de estímulo
e apoio à criação de novas empresas,
a recuperação de negócios existentes
em fase de sucessão e a inovação
nos atuais modelos de gestão.
Durante o Encontro realizado em
Grândola foram apresentados
modelos e ideias de negócio já
estruturados e com potencial
de sucesso e foram entregues
os prémios da 2ª Edição do Concurso
de Ideias de Negócio “Lança-te
à Costa”.

Sob o lema “(DES) FAZER A DIFERENÇA!” o Conselho Local de Ação Social de Grândola promoveu nos dias 2 e 3 de dezembro um conjunto de
atividades para celebrar o Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência instituído pelas Nações
Unidas em 3 de dezembro de 1992. No sábado,
no Cineteatro Grandolense, Leonel Nunes, Isabel Sobral, Sara Pratas, Catarina Nyogëri, Joana
Belo, Sara Correia e representantes da Associação Pais em Rede falaram na primeira pessoa
sobre Autodeterminação e Qualidade de Vida. A
mesa redonda contou ainda com uma comunicação sobre as recomendações da ONU por Alice
Caldeira Cabral.
No domingo, a tarde foi preenchida com a dina-

mização de atividades práticas, no Jardim 1.º de
Maio: ateliers e oficinas, passeios a cavalo e charrete, boccia e zumba.

GRÂNDOLA ASSOCIA-SE À CAMPANHA NACIONAL
“ESTENDAL DOS DIREITOS”
O Município de Grândola através da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Grândola associou-se à campanha nacional "Estendal dos Direitos" para assinalar o 28º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, através da colocação de uma faixa alusiva à efeméride num
edifício municipal, a exposição “Estendal dos Direitos” no Complexo Desportivo Municipal José
Afonso e a entrega de Alecrins para plantação nos
equipamentos educativos do Concelho e na Cercigrândola.

DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO
DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES
O Dia Internacional pela Eliminação da Violência
Contra as Mulheres foi assinalado no dia 27 de
novembro, pelo Município de Grândola, com ações
de sensibilização e de distribuição de materiais informativos que visam alertar a sociedade para os
vários casos de violência contra as mulheres, nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual,
maus tratos físicos e/ou psicológicos. As ações de
rua decorreram no Largo Catarina Eufémia e no
Centro de Saúde. Nas redes sociais, o Município
procedeu à partilha do vídeo da campanha nacional “Nem Mais 1 Minuto de Silêncio”, que assinala
o 25 de Novembro - Dia Internacional para Eliminação da Violência Contra as Mulheres, data em
que se iniciam os 16 dias de Ativismo Contra a
Violência de Género, com término a 10 de Dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos.
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IGREJA DE SÃO MAMEDE DO SÁDÃO – VISTA PANORÂMICA

A MEMÓRIA PAROQUIAL

DE SÃO MAMEDE DO SÁDÃO – 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:
Narração da Freguesia de São Mamede
Primeiro interrogatório
É esta Freguesia de São Mamede da Ordem de Santiago, termo da vila de Alcácer, Arcebispado de
Évora, Comarca de Setúbal. É de Sua Majestade,
que Deus guarde a ele mesmo e que apresenta como Grão-mestre que é da mesma Ordem de Santiago. Consta de oito herdades e algumas palhotas
que contêm 72 vizinhos. Pessoas de comunhão e
confissão são 282 e menores de confissão são 42
pessoas. Está situada em um vale muito ameno
que de uma e outra parte tudo são outeiros, de tal
sorte que não se descobre dela povoação alguma,
fica sim distante três léguas da vila do Torrão para
a parte do nascente, e para a parte do poente a vila
de Grândola, que também dista da freguesia três

léguas muito grandes. O seu orago é São Mamede;
é igreja pequena; contém três altares, um que é o
altar-mor do Senhor São Mamede e dois colaterais, a saber: um de Nossa Senhora das Neves da
parte esquerda, e da parte direita [um] de Nossa
Senhora do Rosário. Tem de renda três moios de
trigo e moio e meio de cevada [e] dez mil réis em
dinheiro, pagos no Almoxarifado da vila de Alcácer
por ordem de Sua Majestade. Não há dia algum determinado em que acuda gente de romagem porque todo o ano vem gente ao Senhor São Mamede.
Os frutos que os moradores recolhem nesta freguesia são os seguintes: trigo, milho, feijão e cevada
pouca. É sujeita ao Juiz de Fora de Alcácer do Sal.
E também se recolhe centeio e milho miúdo nesta freguesia. Não tem correio. Dista da cidade de
Évora dez léguas e da cidade de Lisboa dezoito.
Nela não há irmandade alguma confirmada, só sim
há devoção das benditas Almas. Está nas terras
do ilustríssimo Marquês de Angeja. É capela colada e seu capelão chama-se o Padre António Gonçalves Toscano. Fica junta ao rio Sádão para o qual
correm muitas águas nativas de uma e outra parte. Tanto do nascente como do poente passam os

passageiros em um batel com as suas cavalgaduras. Seu dono é João António da Lança Parreira, da
vila do Torrão, e junto ao mesmo batel está uma
quinta muito notável de abundantes frutos de toda
a casta, que é do mesmo dono do batel. Chama-se
à quinta da Parreira. Está a capela-mor da igreja
muito arruinada pelo terramoto de 1755 a que deve
acudir Sua Majestade porque os fregueses dizem
que a eles não pertence. Não há serra alguma nesta pequena freguesia. O rio que junto à freguesia
está é o rio do Sádão. É de curso muito brando, corre
todo o ano e, pelo impedimento das ribeiras, não
navegam embarcações até o rio da vila de Alcácer.
Criam-se nele boas tainhas que dizem que as do
pego do Senhor São Mamede são as melhores. Há-de
ter de comprido mais de uma légua, e pescam
nele pescadores todo [o] ano em batéis pequenos.
Dizem serem herdades proibidas para nelas se
cortarem lenhas das árvores. Só se cortam com
licença de Sua Majestade. Tem um pisão a que
chamam de São Mamede, por estar junto à igreja.
Tem uma fonte de água especial, que se chama a
fonte do Senhor São Mamede e não respondo aos
mais interrogatórios do papel que por ordem de
Vossa Excelência Muito Reverendíssima me foi remetido porque a eles nada tenho que dizer. Capelão muito obediente às ordens de Vossa Excelência Muito Reverendíssima.
O Padre António Gonçalves Toscano.
Nota: A reforma administrativa de 1855 anexou a
Freguesia de São Mamede do Sádão à de Azinheira dos Barros. Desta forma, São Mamede, que pertencia ao Concelho de Alcácer do Sal, passou a integrar o Concelho de Grândola.
1

ARCO TRIUNFAL – PORMENOR

Arquivo Nacional Torre do Tombo, Memórias Paroquiais,
vol. 22, n.º 41, p. 269 a 272 (PT/TT/MPRQ/22/41).
Transcrição para português atual.
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34.ª EDIÇÃO DO CORTA MATO
ESCOLAR CONCELHIO DE GRÂNDOLA

782 alunos disputaram dezoito provas no Corta
Mato Escolar Concelhio que decorreu dia 22 de
novembro na Escola Básica D. Jorge de Lencastre, em Grândola. Os alunos que participaram
estudam em diversos estabelecimentos de ensino do Concelho: EB1 de Grândola, EB1 Aldeia Nova de S. Lourenço, EB1 Lousal, EB1 Melides, EB1
Aldeia do Futuro, EB1 Carvalhal, EB1 Água Derramada, EB1 Ameiras de Cima, Escola Básica D.
Jorge de Lencastre, Escola Secundaria António

Inácio da Cruz, Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola e Cercigrândola. A
iniciativa, que integra o Plano Nacional de Ética
no Desporto, contou uma vez mais com a participação dos técnicos do Centro de Saúde de Grândola que desenvolveram uma ação de sensibilização sobre a importância da prática desportiva
regular e de uma alimentação saudável na prevenção da Diabetes e na redução de doenças resultantes de uma vida sedentária.

LIGHT RUN ENCHEU DE COR
SELEÇÃO NACIONAL CAMPEÃ
DO MUNDO DE PESCA DESPORTIVA
DE MAR
A LIGHT RUN GRÂNDOLA juntou mais de 300 participantes de todas as idades que na noite do dia
14 de outubro percorreram as ruas da Vila Morena. O Jardim 1º de Maio foi o ponto de partida
para 3 km de puro divertimento e alegria em corrida ou marcha. No final o maior espaço verde de
Grândola foi palco para muita animação com Dj
Raise e Zumba Glow com Neuza Reis.

RUI DOLORES CONQUISTA MEDALHA DE FINISHER
E O LEI HAVAIANO NO CAMPEONATO DO MUNDO DE TRIATLO XTERRA
Rui Dolores de 32 anos, natural de Grândola e
atleta da equipa Amiciclo Grândola, alcançou um
honroso 13.º lugar no Campeonato do Mundo de
Triatlo XTERRA que teve lugar no dia 19 de outubro, em Kapalua, Maui, Hawaii, conquistando a Medalha de finisher e o Lei Havaiano. Rui Dolores é praticante da modalidade de Triatlo desde os 17 anos
e a sua ambição desportiva e dedicação ao treino,
deram-lhe já várias conquistas em campeonatos
nacionais e internacionais. Em 2017, Rui Dolores
chegou mais alto e resolveu competir no circuito
europeu XTERRA ao lado dos melhores atletas europeus.

SERRA DE GRÂNDOLA
RECEBEU IMPORTANTES
PROVAS DESPORTIVAS
NACIONAIS
As condições ímpares da serra de Grândola
são cada vez mais reconhecidas. Prova disso
é a realização do número de eventos
desportivos com a participação de centenas
de atletas. Só no final de outubro e início de
novembro decorreram três grandes provas.
No dia 5 de novembro, 540 atletas participaram
na 3ª edição do Ultra Trail Serra de Grândola.
A prova percorrida na serra de Grândola foi
constituída por 3 distâncias competitivas:
Ultra Trail - 50km, Trail Longo - 25km e Trail
Curto -15k e uma Caminhada de 9 km.
No dia 11 de novembro, a segunda edição
do Ori-Trail Rogaine “Serra de Grândola”,
competição pontuável para a Taça de
Portugal de Ori-Trail Rogaine da Federação
Portuguesa de Orientação, que contou com
mais de 150 participantes. Nos dias 28 e 29
de outubro alguns dos melhores atletas
nacionais disputaram o V COSTA ALENTEJANA
“O” MEETING. A prova integra a Taça
de Portugal do calendário da Federação
Portuguesa de Orientação e decorreu em
duas etapas nos concelhos de Grândola
e Santiago do Cacém, com organização
conjunta do Clube da Natureza de Alvito
(CNA) e do Clube de Orientação e Aventura
do Litoral Alentejano (COALA), em parceria
com os Municípios de Grândola e de Santiago
do Cacém e a colaboração da União das
Freguesias de Santiago do Cacém, Santa
Cruz e São Bartolomeu da Serra.
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* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS
DE FREGUESIA DO CONCELHO.

AZINHEIRA DOS BARROS
TODOS OS DIAS A PENSAR NAS PESSOAS
Aproximamo-nos do final do ano com o sentimento de dever cumprido, mas com a responsabilidade
de continuar o esforço de transformação focado nas pessoas e nas nossas aldeias. 2017 foi um
ano de muitos resultados alcançados, de muito esforço desta Junta de Freguesia e das pessoas
que aqui vivem, de verdadeiro reconhecimento no momento das decisões, mas de ausência
de estratégia macro que nos ajude a cumprir o nosso dever. Neste novo mandato autárquico,
iniciado em outubro, queremos continuar o trabalho de desenvolvimento e progresso da Freguesia,
e queremos contar com o apoio inequívoco da Câmara Municipal nesse desafio. É neste
entendimento, em diferentes níveis de responsabilidade, que conseguimos o equilíbrio territorial
entre litoral e interior e que conseguimos redistribuir a riqueza criada, para beneficio de quem
mais precisa. Para 2018, a Junta de Freguesia pretende levar por diante alguns dos seus
compromissos públicos, e para tal inclui no seu orçamento obras tão importantes como
a construção de 2 habitações para arrendamento apoiado em Azinheira dos Barros, a conclusão
dos Parques Sénior de Azinheira dos Barros e do Lousal, a conclusão da requalificação do Nicho
de Santa Bárbara ou o início da intervenção paisagística na entrada do Lousal, ou ainda
a conclusão do Parque de Merendas Dr. José Pereira Barradas. Por outro lado, continuaremos
a apostar no apoio às associações, às atividades culturais e festivas e ao apoio a quem mais
precisa. É esse o nosso papel, e continuará a sê-lo até 2021. A todas e a todos Votos de Festas
Felizes e que 2018 nos traga justiça social, prosperidade e desenvolvimento equilibrado e justo.

CARVALHAL
FEIRA DO CHOCOLATE
A Freguesia do Carvalhal participou, nos dias 9,10,11 e 12 de novembro na Feira do Chocolate que
se realizou no Parque de Feiras e Exposições de Grândola, com um stand de exposição onde esteve
presente um produto da região, a famosa batata doce. Para adoçar a boca dos visitantes, tivemos
também no nosso stand duas variedades de doces, queijadinhas de batata doce e bolo de chocolate
e batata doce. A Junta de Freguesia do Carvalhal deseja a todos um Santo Natal e um Prospero
Ano Novo 2018.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
FELIZ NATAL E UM EXCELENTE ANO DE 2018
Caras Amigas e Caros Amigos – Neste final de ano e época festiva queremos desejar a todos, um Bom
Natal recheado de solidariedade, paz, saúde, amor, união e sobretudo muita esperança. Para aqueles
que pelas dificuldades que atravessam não podem viver esta quadra festiva da melhor maneira
enviamos um abraço solidário. Terminamos o ano de 2017, na certeza que é possível continuar
a prestar um serviço público de qualidade à nossa população e queremos iniciar 2018 num ambiente
de esperança, otimismo e confiança no futuro da nossa freguesia! Olhamos para o futuro de modo
positivo e valorizamos o trabalho realizado prosseguindo, com a participação e o envolvimento
de todos os habitantes de Grândola e Santa Margarida da Serra, todos os esforços no sentido
de alcançar uma freguesia mais justa e solidária. Contamos consigo, sabe que pode continuar
a contar connosco!
Feliz Natal e um Excelente Ano de 2018.

MELIDES
PESCA DESPORTIVA
A Junta de Freguesia felicita as Atletas e a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, pelo título
obtido no 25º Campeonato do Mundo de Senhoras, que decorreu na África do Sul, no passado mês
de Novembro. Parabéns Portugal! Campeão do Mundo no Campeonato do Mundo de Nações
– Pesca Desportiva de Mar. Felicitamos ainda a nossa conterrânea Leontina Jacinto (Tina) que faz
parte desta prestigiada Equipa! Prosseguem a sua atividade na Freguesia as equipas do Grupo
Desportivo de Vale de Figueira no Campeonato do Inatel de Setúbal e a Juventude Desportiva
Melidense no Campeonato da Associação de Futebol de Setúbal, na série B da 2ª Divisão, com
a obtenção de resultados satisfatórios, de acordo com as suas aspirações. Em Melides, avançam
a bom ritmo as obras para a colocação de piso sintético no Campo do Castelo. A 3ª Edição de “Arte
de Rua Natalícia” em Melides promovida pelo espaço cultural “A Moagem, destinada a dar mais
colorido e brilho à Aldeia, decorreu durante a época Natalícia, com a decoração de diversas árvores
naturais, embelezadas por comerciantes e outras por particulares.
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Obras Municipais
JÁ INICIOU A OBRA PARA ADAPTAÇÃO
DO CASÃO DE ÁGUA DERRAMADA
A CENTRO COMUNITÁRIO
A intervenção, com um valor superior a 70 mil euros, contempla,
a substituição da cobertura em fibrocimento por uma cobertura em
chapa de aço com isolamento, a substituição da estrutura da cobertura
por uma estrutura metálica, o que inclui retirar os pilares existentes
para que o espaço multiusos fique completamente amplo, a construção
integral de novas instalações sanitárias e balneários, novas redes
de abastecimento de águas e esgotos domésticos e pluviais, novas
redes de instalações elétricas, rede de instalação de telecomunicações,
pavimento em cimento afagado, tetos falsos em gesso cartonado
e pintura geral do edifício. Numa segunda fase o Município irá proceder
à ampliação do espaço através da construção de uma nova sala de apoio.

CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS
NO BREJINHO DE ÁGUA
A Câmara Municipal de Grândola iniciou recentemente a empreitada
para implementação da rede de águas residuais domésticas do Brejinho
de Água – numa extensão de 1000 metros, bem como, para
a construção de uma estação de tratamento de águas resíduas (ETAR)
compacta. A obra foi adjudicada à empresa NADRUCIVIL – ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES S.A. por 115 mil euros e conta com comparticipação
financeira no âmbito da candidatura apresentada ao POSEUR
– Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no uso
de Recursos – Portugal 2020.

REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA
DA SILHA DO CENTEIO JÁ ESTÁ
EM CONCURSO PÚBLICO
A Câmara Municipal de Grândola aprovou no passado dia 7 de dezembro,
em reunião de câmara, a abertura do procedimento de concurso público
para a requalificação da estrada de acesso à Silha do Centeio – numa
extensão de 4 km. A intervenção vai contemplar a remoção de raízes,
reposição de camadas de base e sub-base, reperfilamento da faixa
de rodagem e pavimentação. Também serão realizadas trabalhos
de limpeza de bermas, valetas e passagens hidráulicas, repondo desta
forma as condições necessárias para a drenagem das águas.

CÂMARA AVANÇA COM ARRUAMENTOS
NA ZONA ENVOLVENTE AO NOVO
QUARTEL DOS BOMBEIROS
A Câmara Municipal de Grândola iniciou recentemente a empreitada
para construção de arruamentos na zona evolvente ao novo quartel
dos bombeiros. A obra foi adjudicada à empresa Asfaltalcança por 96 mil
euros e contempla a construção de uma rede de drenagem de águas
pluviais, pavimentações, estacionamentos e passeios.
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