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mensagem do Presidente

“

No âmbito das Comemorações do Concelho destaco
a inauguração da Casa Mostra de Produtos
Endógenos – a 2ª obra que concluímos com o apoio
do quadro comunitário Portugal 2020.

”

ARTE, CULTURA
E IDENTIDADE

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 em outubro, assinalámos os 474 anos da atribuição do foral a Grândola com
um programa de elevada qualidade. No âmbito das Comemorações do Concelho destaco a inauguração da Casa Mostra de Produtos Endógenos – a 2ª obra que concluímos
com o apoio do quadro comunitário Portugal 2020. Este novo equipamento, que pretende dar um novo impulso na promoção e valorização dos nossos produtos locais, integra um conjunto mais alargado de intervenções que estamos a desenvolver, e que
têm como objetivo principal preservar a memória coletiva e valorizar o património arquitetónico, histórico e cultural do nosso Concelho, implementando uma nova dinâmica turístico-cultural no Centro Tradicional da Vila e contribuindo para dotar o Município
de uma rede de equipamentos de excelência, capazes de atrair públicos, criando centralidade face a toda a oferta turística, beneficiando o comércio e os serviços e contribuindo para o desenvolvimento harmonioso e integrado que almejamos para o nosso
território.

breves

LAUAK FEZ SESSÕES
DE RECRUTAMENTO EM TODA
A REGIÃO
A Lauak realizou durante o mês de setembro,
em Grândola, Alcácer do Sal, Sines e Santiago
do Cacém, sessões de recrutamento
e divulgação de formação, em parceria com
Instituto de Emprego e Formação Profissional
e o Centro de Formação Profissional
da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica.
Durante as sessões, foi possível conhecer
os cursos de formação disponíveis e as
condições de acesso, bem como, a estratégia
da empresa para esta nova unidade – que se
encontra em construção na Zona de Indústria
Ligeira de Grândola.

F

Caras/os Grandolenses,
Os últimos meses foram de grande atividade no nosso Concelho, como se pode verificar nesta edição do boletim informativo. Terminámos o Verão com uma das melhores
edições de sempre da Feira de Agosto e iniciámos o Outono com novas iniciativas,
nomeadamente, o 1º Encontro da Canção de Protesto – que denominámos “Sem muros
nem ameias”, e que homenageou, mais uma vez, José Afonso.

ÓSCARES DO TURISMO
ENTREGUES EM TRÓIA

DELEGAÇÃO CHINESA
VISITOU CONCELHO

A Cerimónia de entrega dos “Publituris
Portugal Travel Awards 2018” os prémios que
distinguem empresas, instituições,
prestadores de serviços e profissionais
de diversas áreas do setor Turístico, decorreu,
pela primeira vez no nosso concelho, em Tróia,
no passado dia 21 de setembro, co-organizada
pelo jornal Publituris e Hotel Aqualuz Tróia
com o apoio da Entidade Regional Turismo
do Alentejo e Ribatejo e Câmara Municipal
de Grândola.

Investigadores e investidores da área agrícola
integraram a comitiva chinesa que no passado
dia 6 de setembro visitou o nosso Concelho.
A Delegação foi recebida nos Paços
do Concelho, pelo Presidente da Câmara
de Grândola, António Figueira Mendes,
e visitou algumas unidades agrícolas
instaladas no território. Recorde-se que
o desenvolvimento e reforço da atividade
agrícola, aproveitando os múltiplos recursos
do nosso Concelho nesta área, tem sido uma
das apostas do Executivo Municipal.
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MUNICÍPIO REJEITA
TRANSFERÊNCIA
DE COMPETÊNCIAS
A proposta de não-aceitação de competências
da administração central em 2019 foi
aprovada, por maioria, em sede de reunião
de câmara municipal e em sede de
assembleia municipal. O executivo municipal
considera que a lei das finanças locais
e a lei da transferência de competências
para as autarquias confirmam a consagração
do subfinanciamento do poder local
e a transferência de encargos em áreas e
domínios vários, colocando novos e sérios
problemas à gestão das autarquias
e, sobretudo, à resposta aos problemas
das populações. Na base da decisão
da não-aceitação da transferência está
a apreciação geral sobre o processo,
o conjunto de implicações financeiras,
humanas e organizacionais, a ausência
de conhecimento sobre as matérias a
transferir, as condições e as suas implicações.

ANUÁRIO FINANCEIRO
DOS MUNICÍPIOS DESTACA
A ESTABILIDADE DE GRÂNDOLA

O Anuário Financeiro dos Municípios
Portugueses, referente a 2017, promovido
pela Ordem dos Contabilistas Certificados
(OCC) destaca, em vários indicadores,
o Município de Grândola. Grândola é o 2º
Município do país com maior equilíbrio
orçamental, e é o único do distrito a figurar
no top 20 dos municípios com melhores
resultados operacionais, ocupando a 12.ª
posição, e é ainda o único do distrito a surgir
entre os 20 municípios com melhor grau
de execução da despesa, em função dos
compromissos assumidos. Quanto aos
municípios com melhor grau de cobertura
das despesas, Grândola continua a
destacar-se, isolado em termos do distrito
de Setúbal, no lote dos 20 primeiros. Lidera
a tabela dos municípios com maior grau
de execução do saldo efetivo, na ótica dos
compromissos, com pontuação máxima.

SECRETÁRIA DE ESTADO
ADJUNTA E DA JUSTIÇA
VISITOU CONCELHO
Helena Mesquita Ribeiro, Secretária
de Estado Adjunta e da Justiça, visitou
o concelho de Grândola no passado mês
de setembro, a convite do Presidente da
Câmara de Grândola. Durante o encontro,
que incluiu uma visita ao estabelecimento
prisional de Pinheiro da Cruz, a Secretária
de Estado informou o autarca grandolense
que o Governo pretende realizar obras de
melhoramento e ampliação no estabelecimento
prisional de Pinheiro da Cruz, não estando
previsto, para já, a sua deslocalização. Tendo
em conta estes novos desenvolvimentos, o
Município aguarda agora uma proposta do
Governo para fazer face aos prejuízos que
teve com este processo, nomeadamente, a
aquisição de um terreno por cerca de 450
mil euros para a construção do novo
estabelecimento prisional.

REQUALIFICAÇÃO DO IC1 JÁ INICIOU
A obra de requalificação do IC1, entre Alcácer do
Sal e Grândola, reivindicada nos últimos anos por
autarcas e populações do litoral alentejano, iniciou
em setembro, após a cerimónia de assinatura do
auto consignação da empreitada, que decorreu no
dia 12, presidida pelo ministro do Planeamento e
Infraestruturas, Pedro Marques. Durante a sua intervenção, o Presidente da Câmara de Grândola,
António Figueira Mendes, mostrou a sua satisfação

por “finalmente assistirmos, à assinatura do auto
de consignação das obras de beneficiação do IC1
– uma das principais vias de comunicação entre o
Norte e o Sul do País” destacando “o empenho e a
determinação com que as Autarquias Locais, a
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, as
Comissões de Utentes, as Empresas, as Forças
de Segurança e a População em geral, lutaram por
esta justa causa – sem nunca baixarem os braços”.

CÂMARA APROVA ORÇAMENTO
DE 28,6 MILHÕES DE EUROS E REDUÇÃO DO IMI PARA 2019
A Câmara Municipal aprovou, no dia 25 de outubro, o orçamento para o ano de 2019, no valor de
28,6 milhões de euros. O Presidente da Câmara,
António Figueira Mendes, refere que “O Orçamento que apresentamos para 2019 direcciona mais
de 10 milhões para a realização de investimentos
estruturantes no Concelho, que começámos a preparar no anterior mandato. Este forte investimento, que poderá vir a ser reforçado com mais fundos
comunitários e com recurso a auto financiamento, está a tornar possível a concretização de 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.” Das intervenções e ações
previstas destaca-se o forte investimento na construção de infraestruturas na Zona Industrial Ligeira, o reforço do trabalho de promoção e valorização dos produtos endógenos, e a realização de novos cursos de formação profissional na área da
aeronáutica e turismo. No âmbito do melhoramento e reforço dos serviços públicos, salienta-se reforço de meios, humanos e materiais, para os serviços de higiene e limpeza urbana, espaços verdes,
recolha de resíduos, gabinete veterinário e protecção civil, bem como, a concretização de diversos melhoramentos no espaço público e de lazer,
nomeadamente, a conclusão da requalificação do
Jardim 1º de Maio e da sua zona envolvente, o início da requalificação da Avenida Jorge Nunes, a
requalificação da rede viária municipal e dos caminhos vicinais e a construção e substituição de
infraestruturas de água e saneamento em diversos locais do Concelho. Por fim, no âmbito do reforço da coesão social e melhoria da qualidade de

vida da população, sublinha-se o reforço de acções
para a juventude, o apoio a programas de construção de habitações a custos controlados, a dinamização de iniciativas que apostam no combate ao
insucesso escolar, bem como, a concretização de
obras estruturantes que ficarão concluídas em 2019,
nomeadamente, a EB1 e JI de Grândola, a Biblioteca e Arquivo Municipais e o Núcleo Museológico da
Igreja de São Pedro e o lançamento de mais de uma
dezena de obras de requalificação de equipamentos municipais, que dotarão o Concelho de uma rede
de equipamentos de excelência, capaz de garantir
um serviço público de elevada qualidade. Na mesma
reunião foi aprovada a proposta de redução do IMI
para 0,36. António Figueira Mendes refere que “Já
em 2014 tínhamos reduzido de 0,40 para 0,38 e
em 2016 voltámos a reduzir para 0.37. Tendo em
conta a estabilidade financeira que alcançámos,
propusemos uma nova redução para o ano de 2019”,
referindo que, “apesar desta medida implicar uma
perda de receitas municipais, é de grande importância para as famílias… mas só é possível porque
temos tido uma gestão financeira rigorosa e equilibrada”.
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MUNICÍPIO REFORÇA
APOIO À EDUCAÇÃO

COM INVESTIMENTO DE 23 MIL EUROS
O arranque do ano lectivo de 2018/2019 contou com o apoio do Município, e pelo terceiro ano consecutivo, todos os alunos do Ensino Básico do concelho de
Grândola tiveram direito, de forma gratuita, aos livros de fichas de atividades, num investimento estimado de aproximadamente 23 mil euros. Os livros têm,
obrigatoriamente, que ser adquiridos nas papelarias/livrarias do concelho de Grândola, promovendo a economia local. O Vereador com o pelouro da Educação,
Fernando Sardinha, esclareceu que “existe uma continuidade e uma preocupação do Município de Grândola no apoio à Educação, para além do enfoque na
igualdade de oportunidades e equidade social”. A ajuda camarária abrange todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e foi realizada através da entrega de um
Vale-Oferta.

ARTE URBANA: UMA REALIDADE
NAS ESQUINAS DA VILA MORENA

DE GRÂNDOLA
PARA O MUNDO:
A SOLIDARIEDADE
ALÉM-FRONTEIRAS

João Cavalheiro, o conceituado Styler, esteve em
Grândola entre os dias 18 e 29 de setembro para
realizar duas intervenções artísticas no âmbito da
5ª Edição do Arte na Rua, projeto da Câmara Municipal que tem vindo a desenvolver um circuito de
Arte Urbana. O premiado artista urbano desenvolveu um projeto artístico em grafitti, na fachada
sul do Complexo Desportivo Municipal José Afonso, onde retrata o tradicional Arraial ou Mercado do
Gado que se realizava naquele espaço no início do
Século XX. Junto aos Paços do Concelho, o
STYLER desenvolveu uma intervenção artística de

homenagem a Jacinto Nunes. A 5ª edição do “Arte
na Rua” contou ainda com a realização, no passado
dia 29 de setembro, de uma mostra na Praça D.
Jorge de Lencastre onde artesãos e artistas locais
desenvolveram, ao longo do dia, diversas obras artísticas. No mesmo dia, o artista Vitor Ponte terminou a 2ª fase da sua pintura mural em grafitti no
Largo D. Simão de Menezes. As manifestações artísticas são uma realidade cada vez mais presente
nos espaços públicos da Vila Morena, e após cinco
edições de “Arte na Rua”, Grândola já exibe cinco
obras de Street Art.

Oito vestidos e um par de calções
foi o resultado do trabalho solidário
levado a cabo por 14 jovens
grandolenses. As peças
confeccionadas no atelier de Costura
de cariz Social “Dress a Girl Around
the World”, promovido pelo Município
de Grândola em parceria com o atelier
de Costura MOM & CUBS de Raquel
Guimarães, no âmbito da programação
do Vivam as Férias de Verão, foram
entregues, em setembro, ao Atelier
Solidário Rosa Pomposa que fará
chegar a meninas carenciadas
de países africanos. A Comitiva
de Grândola que se deslocou a Lisboa
integrou ainda a Ludoteca da Junta
de Freguesia de Grândola
e St.ª Margarida da Serra que também
aderiu a esta iniciativa. Dress a Girl
Around The Girl é uma ONG
americana fundada em 2009 cujo
objetivo é fazer vestidos para doar
a meninas em países carentes,
levando-lhes assim um pouco mais
de dignidade, proteção e esperança.
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WWW.VISITGRANDOLA.COM
APRESENTADO
NO DIA MUNDIAL
DO TURISMO

LOUSAL RECEBEU WORKSHOP
DE DANÇAS AFRICANAS
Mais de 100 jovens de Azinheira dos Barros e do
Lousal, de Lisboa e da Associação Cabo Verdiana
de Sines participaram no passado dia 28 de outubro, no Lousal, num Workshop de Danças Africanas promovido pela Associação Batoto Yetu – uma
Associação Cultural e Juvenil que trabalha com
jovens e crianças interessados na cultura africana,

provenientes de meios económicos mais ou menos
desfavoráveis – em parceria com o Município de Grândola, Junta de Freguesia e Casa do Povo de Azinheira dos Barros, Associação Cultural e Desportiva das
Minas do Lousal e Associação de Jovens das Minas
do Lousal. A iniciativa contou ainda com a presença
de um Conselheiro da Embaixada dos EUA.

PARTILHA DE MEMÓRIAS
NAS JORNADAS EUROPEIAS
DO PATRIMÓNIO
O Município de Grândola associou-se às jornadas
europeias do património com a realização da exposição “O meu lugar de memória” que reuniu memórias registadas em fotografia de vários locais,
pessoas e acontecimentos do concelho de Grândola. A exposição esteve patente ao público no dia 28
de setembro, no Largo Catarina Eufémia e atraiu a
curiosidade de muitos munícipes e visitantes da
Vila Morena.

Sob o lema “O Melhor de Grândola
está à sua Espera!” o Dia Mundial
do Turismo foi assinalado pelo
Município de Grândola com
a apresentação do novo site dedicado
ao Turismo: www.visitgrandola.com.
Aproveitando o tema definido pela
Organização Mundial de Turismo para
2018 “Turismo e a Transformação
Digital” os técnicos municipais
de turismo deram a conhecer numa
sessão dirigida à população e que
contou também com a participação
dos alunos do 12º ano dos cursos
Técnico de Turismo e de Técnico
de Turismo Ambiental e Rural, da
Escola Profissional de Desenvolvimento
Rural de Grândola, o novo portal
que convida a visitar o Concelho e a
descobrir todas as suas potencialidades,
de uma forma dinâmica, acessível
e intuitiva.

GRÂNDOLA PROMOVE POTENCIALIDADES
DO TERRITÓRIO EM EVENTO INTERNACIONAL
O Município de Grândola participou no Congresso
Internacional “O Montado no Desenvolvimento
Rural do Sudoeste Peninsular”, que se realizou nos
dias 21 e 22 de setembro em Ponte de Sor e Coruche. No primeiro dia de trabalhos do congresso, em
Ponte de Sor, os Técnicos Municipais de Turismo de
Grândola partilharam, no painel intitulado “Grândola – Pedestrianismo nos Caminhos do Montado |
Uma aposta no Turismo de Natureza para o desenvolvimento sustentável do território“, a experiência
efetiva que o Município tem vindo a desenvolver no
que concerne ao pedestrianismo. Recorde-se que o
percurso pedestre “Rota da Serra” com 24Km, foi
em 1997 o primeiro percurso Pequena Rota (PR) em

Portugal marcado segundo as normas da federação. Atualmente é um dos percursos com mais procura turística, figurando em inúmeros guias internacionais de Turismo e Pedestrianismo. Na semana
seguinte, o setor de Turismo do Município de Grândola esteve presente na ObservaNatura, feira dedicada ao Turismo de Natureza e nomeadamente ao
turismo ornitológico, que decorreu no Moinho de Maré
da Mourisca, no Estuário do Sado. No stand do Município de Grândola foi disponibilizada informação diversa sobre o que o Concelho tem para oferecer no âmbito do Turismo de Natureza, desde os Percursos Terrestres únicos, até ao observatório de aves – Birdwatching
– inaugurado no ano passado, na Lagoa Melides.
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FEIRA DE AGOSTO VOLTA A SER UM GRANDE SUCESSO
– A VINHA E O VINHO FORAM O DESTAQUE DA EDIÇÃO DE 2018
A Feira de Agosto – o maior evento promovido pelo Município de Grândola e uma referência no calendário nacional
de eventos e festivais – voltou a atrair milhares de visitantes à Vila Morena. Unidades hoteleiras esgotadas
e restaurantes com uma procura acima da média são o reﬂexo da dinâmica da Feira de Agosto que não se esgota
no Parque de Feiras e Exposições.
Na inauguração do certame o Presidente da Câmara, António Figueira Mendes, referiu-se à Feira de Agosto como ”a grande montra das potencialidades do
nosso território, e também, um espelho fiel do dinamismo que o Concelho atravessa e deste momento de progresso social e crescimento económico que estamos a construir” que – sublinhou –
tem vindo a superar-se: “De ano para ano a Feira
tem crescido em valências, em visitantes, em prestígio e notabilidade. Este crescimento, que queremos harmonioso e sustentado, levou já o município a promover negociações para a aquisição dos
terrenos da Herdade da Quinta Velha, quer para
ampliação do espaço de Feira, quer para a criação
de novas áreas de atração. Mas a nossa Feira é,
igualmente, o reflexo do forte envolvimento dos
agentes económicos, do grande empenho dos diversos agentes sociais e do extraordinário trabalho de parceria para pôr de pé, com a qualidade
que todos reconhecem, uma das melhores feiras da
região, apontando o caminho que queremos continuar a percorrer.
A vinha e o vinho serviram de mote para a 374ª edição da Feira de Agosto que apresentou uma grande
exposição sobre o tema e um espaço vínico com
provas de vinhos de 6 produtores da região e degustação de produtos da gastronomia regional e debateu o passado, presente e futuro da vinha e do vinho
na região e a perspetiva económica e turística. Destaque ainda para o stand municipal – onde foi possível conhecer os vários projetos em execução, bem
como, para o stand da Lauak/Instituto Politécnico de
Setúbal – que deu a conhecer o projeto das instalações da fábrica que está em execução e os cursos
de formação que estão disponíveis. A forte dinâmica
que está a ser implementada no Concelho justificou
a presença, na inauguração da Feira, da Secretária
de Estado da Indústria – Ana Teresa Lehmann, do
presidente da CCDR Alentejo – Roberto Grilo e do
Presidente da Entidade Regional de Turismo – Ceia

E DEPOIS DA FEIRA? GRÂNDOLA RECOLHE E SEPARA OS RESÍDUOS
No final da Feira de Agosto, o Município iniciou um novo procedimento de recolha de resíduos. As
equipas de limpeza do Município e contratadas, onde também se encontravam integrados 4 reclusos
do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, no âmbito do protocolo para a formação e empregabilidade remunerada de reclusos que se encontram em regime aberto, assinado no mês de julho,
separaram o papel, o plástico e outros materiais inorgânicos. Este ano foram colocados 7 vidrões no
recinto da feira, e o vidro, assim como o papel, depois de separados, foram recolhidos pela Ambilital.
da Silva. Ao longo dos 5 dias foi possível apreciar a
feira franca, a zona de divertimentos, a gastronomia
local e os produtos regionais, o artesanato, a praça
rural e as inúmeras atividades no Picadeiro, bem co-

mo, mais de uma dezena de espetáculos musicais
de elevada qualidade – com destaque para o palco
principal por onde passaram Diogo Piçarra, DJ Diego
Miranda, DJ Ride, Áurea, Virgul e os Amor Electro.
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GRÂNDOLA APOSTA
NA VALORIZAÇÃO
DE PRODUTOS LOCAIS

CASA MOSTRA DE PRODUTOS ENDÓGENOS COM ARQUITETURA
DE AIRES MATEUS FOI INAUGURADA NO DIA DO CONCELHO
O novo espaço de promoção
e valorização dos produtos
locais, inaugurado no dia 22
de outubro, vai funcionar na
antiga Adega de António Inácio
da Cruz. O edifício emblemático
do Concelho e o armazém
contíguo, localizados numa
das principais entradas
da Vila, receberam obras
de requaliﬁcação num valor
superior a 230 mil euros, com
uma comparticipação ﬁnanceira
de 85% do valor elegível,
no âmbito da candidatura
apresentada pelo município
ao Quadro Comunitário
de Apoio – Portugal 2020.
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Para António Figueira Mendes, presidente da Câmara de Grândola, o novo espaço municipal pretende valorizar os produtos do Concelho: “trata-se de um espaço dedicado à promoção e valorização dos produtos locais, que faz uma simbiose perfeita entre passado, presente e futuro – e
que ilustra bem a estratégia que temos vindo a
implementar nos últimos anos. Queremos, com
este novo espaço, e em estreita colaboração com
os produtores do Concelho, promover e valorizar os produtos endógenos do nosso território,
tendo em conta o seu enorme potencial, nomeadamente, o vinho, as plantas aromáticas e medicinais, o medronho, o mel, os figos, os cogumelos, entre muitos outros”. Revelando que “para
além das dinâmicas e ações que a Câmara aqui
vai criar, principalmente ao nível pedagógico em
colaboração com as escolas, este é também um
espaço que está à disposição dos produtores,
para aqui desenvolverem as suas atividades”.
A nova Casa Mostra, projeto com assinatura do
Gabinete de Arquitetura Aires Mateus, distribui-se
por 3 espaços: a antiga Adega – cujo edifício foi recuperado mantendo as suas características atuais
– foi adaptada a Núcleo Museológico dedicado à
Vinha e ao Vinho, valorizando a importante história da vitivinicultura no Concelho. O antigo armazém deu lugar a uma sala polivalente. Na zona
exterior envolvente foi criada uma nova entrada
através da Rua Mouzinho de Albuquerque. A intervenção incluiu também a abertura de um pátio
entre a Adega e a Sala Polivalente. No restante
terreno do lote foram mantidas algumas das oliveiras existentes e foi plantada uma vinha de diferentes castas.

O
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Grândola Vila Morena

SEM MUROS NEM AMEIAS

1º ENCONTRO DA CANÇÃO DE PROTESTO RECORDOU
E HOMENAGEOU JOSÉ AFONSO
António Manuel Ribeiro, Arturo Reguera, Carlos
Martins, Francisco Fanhais, José Mário Branco e
Rui Vieira Nery estiveram, no passado dia 14 de
outubro, em Grândola para a apresentação do
CD-livreto «Grândola, vila morena — Para sempre, José Afonso». Os convidados do Município de
Grândola partilharam ao longo de duas horas,
com o público que lotou o Cineteatro, histórias e
vivências com o Músico e Poeta que ligou, para
sempre, o nome de Grândola aos ideais de liberdade, democracia e solidariedade.
O CD-livreto, edição do Município de Grândola, agrega conteúdo documental, de textos e imagens,
dedicado à canção «Grândola Vila Morena» e ao
seu autor, bem como um CD áudio que, para além
das versões originais de José Afonso, em «Cantigas do Maio» e no concerto de 1972 na Galiza,
conta com versões de artistas de vários países e
de artistas locais.
Durante a sua intervenção António Figueira Mendes,
Presidente da Câmara de Grândola, revelou que
“há muito que o Município a que preside queria
ter a possibilidade de disponibilizar a versão original do “Grândola, Vila Morena”, que é, de facto,
um hino do nosso Concelho e que se tornou num
símbolo mundial de resistência e combate à
opressão e à tirania. Com este CD-Livro, que hoje
apresentamos publicamente, o município quer
prestar, em primeiro lugar, um novo e justo tributo a José Afonso, figura maior da vida cultural e
social do nosso país e a quem Grândola tanto
deve, por ter contribuído para ligar o nome da
nossa terra aos ideais de liberdade, democracia
e fraternidade que o 25 de abril consigo transportou”. António Figueira Mendes afirmou ainda
que “com este Cd-livro, o Município de Grândola
quer manifestar claramente o seu desejo de in-

tegrar um movimento muito amplo de entidades
e pessoas de todas as áreas da vida nacional que
exigem a recuperação e a reedição integral da obra
de José Afonso e que consideram vergonhosa a
atual situação em que se encontra a obra do autor
de “Grândola, Vila Morena”. Devemos fazê-lo em
nome dos valores que nortearam a vida e a obra
de José Afonso. Devemos fazê-lo em nome da
nossa identidade cultural e da necessária valorização do património relevante do cancioneiro
nacional, de que José Afonso é uma das figuras
maiores. Mas é um dever nosso, ainda, porque não
é possível entender o progresso económico e o bem-estar social sem o reforço constante dos valores
culturais e de civilização que nos tornam humanos.”

No final da sessão de apresentação, Francisco Fanhais, os UHF, um Ensemble de sopros e percussão da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense e o Grupo Coral Etnográfico Vila
Morena interpretaram algumas versões do CD e
outras músicas.
O 1º Encontro da Canção de Protesto contou ainda com o concerto de Allen Hallowen, cantautor
com um estilo único no panorama musical português, o concerto Luso-Russo “A Música e a Revolução” com o barítono Alexandr Jerebtzov, o baixo
João Miranda e o pianista Duncan Fox e com exposições de pintura de Fátima Madruga, “Pequeno é
Bonito – O país de Zeca Afonso” e “Pequeno é
Bonito – Exposição Andarilha”.
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474 ANOS

A

ASSINALADOS
EM OUTUBRO

ARTES E TRADIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO CONCELHO

O mês de outubro é tradicionalmente marcado pelas Comemorações do Concelho, e 2018 não foi
excepção. No ano em que se celebram os 474 anos de foral, o Município promoveu um conjunto
de iniciativas comemorativas da efeméride.
O Cine Granadeiro foi palco, no dia 5 de outubro, da
performance L´ESQUISSE – um espetáculo de teatro físico marcado pelo ritmo do movimento e das
emoções, jazz e blues com produção da AJAGATO, coordenação do diretor da companhia, Mário
Primo, interpretação e criação de Tomás Porto,
Marc Duchange e Ulima Ortizi. O espetáculo, muito aplaudido pelo público, marcou o início das comemorações do concelho cujo programa privilegiou a
cultura. No dia 20, a emblemática sala da Vila Morena, recebeu o XXII Encontro de Bandas Civis de
Grândola com a participação da Banda Filarmónica Cidade Castelo Branco, da Banda Filarmónica
Progresso Matos Galamba “Pázoa” de Alcácer do
Sal e da Banda anfitriã – SMFOG “Música Velha”.
Antes do espetáculo, as três bandas desfilaram
pelas principais ruas da Vila, a tradicional arruada,
e apresentaram cumprimentos ao executivo municipal junto ao Edifício dos Paços do Concelho. No dia
21 de outubro, Marco Rodrigues trouxe à Vila Morena o “Copo Meio Cheio”, um espétaculo onde a
sua identidade e a sua incrível capacidade interpretativa se encontram mais definidas do que nunca.
Em palco, acompanhado por um irrepreensível trio
de fado e um set de bateria e percussão, Marco
Rodrigues apresentou para além de alguns temas
de “Copo Meio Cheio”, muitos dos sucessos que
marcaram a sua carreira, como Homem do Saldanha e Rosinha dos Limões e ainda brindou a sala
com alguns fados tradicionais incontornáveis. No
dia 22, os 474 anos de atribuição da Carta de Foral
a Grândola foram assinalados com a cerimónia do
Hastear da Bandeira, nos Paços do Concelho, com

a participação da Banda da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, Bombeiros Mistos
e Sociedade Columbófila de Grândola. O feriado
municipal contou ainda com a inauguração da Casa
Mostra de Produtos Endógenos, na antiga Adega
de António Inácio da Cruz, um projeto com arquitetura de Aires Mateus, que tem como finalidade a
promoção e valorização dos produtos locais. O programa das Comemorações encerrou no dia 27 de
outubro com a realização do XXV Festival de Grupos Corais onde o cante foi rei. Ao palco do Cine

Granadeiro subiram o Grupo Coral e Etnográfico
de Grândola, o Grupo Coral “Alma Nova” constituído por elementos femininos, o Grupo Coral os Cardadores da Sete e o Grupo Coral os Caldeireiros de
São João”.
Um pouco por todo o Concelho, em pareceria com
as Juntas de Freguesia e Movimento Associativo,
outubro foi celebrado com música, teatro e sobretudo com gentes da terra, que não dispensam os
festejos associados à data do nascimento da Vila
mais morena de Portugal.
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memória e património

BARRAGEM ROMANA
DO PEGO DA MOURA

(OU DO PEGO DA MINA OU REPRESA)
Esta barragem, com cerca de dois mil anos, localizada aproximadamente a 2Km da vila de Grândola, num afluente do rio Davino, foi construída pelos
romanos provavelmente para a irrigação da várzea
e para abastecimento das casas e balneários ou
termas que existiam onde atualmente se situa a
escola primária (Cerrado do Castelo). Este conjunto edificado poderá ter sido uma mutatio (estação
de muda de cavalgaduras), uma mansio (estalagem) ou uma villa (sede de uma exploração agrícola), sendo esta última hipótese a que reúne maior
consenso devido à existência desta barragem.
A estrutura da barragem consiste num muro de
planta retilínea que teria inicialmente um comprimento de cerca de 40m, conservando atualmente
um troço a rondar os 35m, a altura máxima de 3
metros e a espessura de 2,90 metros e seis contrafortes. É também de assinalar a existência, entre
dois contrafortes extremos, de um poço semi-circular, construído em alvenaria e, provavelmente, de
época posterior. A barragem é constituída, na sua
quase totalidade, por opus incertum (argamassa revestida por blocos de formato irregular). Possui uma
bacia hidrográfica com cerca de 2,3 km2.
Está classificada como Imóvel de Interesse Público
pelo Decreto n.º 67/97, D. R. n.º 301, de 31 de dezembro.
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A

GRÂNDOLA ASSOCIA-SE
À SEMANA EUROPEIA
DO DESPORTO

O Município de Grândola associou-se
à 4ª edição da semana europeia do
desporto organizando treinos gratuitos
no centro municipal de marcha e corrida,
nos dias 24, 26 e 28 de setembro.
Grândola continua a ser o único
Município do Litoral alentejano a abrir
um Centro Municipal de Marcha
e Corrida. O projeto desportivo foi criado
em maio do ano passado em estreita
colaboração com o grupo Amiciclo. Tem
como objetivo promover hábitos de vida
saudável junto dos Munícipes, com
o adequado enquadramento técnico,
através da prática regular de marcha
(caminhada) e de corrida, com a missão
de combater o sedentarismo
e a obesidade e, deste modo, aumentar
a qualidade de vida da população.
Na época desportiva 2017/2018
estiveram inscritos 101 atletas, 71%
femininos e 29% masculinos.

CENTENAS DE ALUNOS
PARTICIPARAM
NO CORTA MATO ESCOLAR

CINETEATRO ACOLHE DEBATE
SOBRE IGUALDADE DE GÉNERO
NO DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE
“A Igualdade de Género nos Meios de Comunicação
Social: Um Contributo ou uma Obrigação?“ foi o tema
debatido no Cineteatro Grandolense, no passado dia
24 de outubro. A iniciativa, que teve lugar no teatro
municipal, integra a Agenda Nacional do Dia Munici-

pal para a Igualdade e o Ciclo de Conversas, e contou com as presenças de Cristina Vieira da Universidade Aberta, Orlando César do Instituto Politécnico de Setúbal, Sofia Branco do Sindicato dos Jornalistas e João Gaspar do Projeto “Mulher Não Entra”.

HUMOR E FADO ASSINALAM COMEMORAÇÕES
DO MÊS DA PESSOA IDOSA EM GRÂNDOLA
O Município de Grândola promoveu o espetáculo de
revista à portuguesa “Revista ó Fado na Tasca do Ti
Carlos” direccionado a todo público sénior do Concelho, no passado dia 6 de outubro. O Cine Granadeiro foi palco de duas sessões, com lotação esgotada, que assinalaram as comemorações do Mês
da Pessoa Idosa. A revista escrita pelo ator Luis
Viegas narra o serão passado na "tasca do ti Carlos" com divertidas rábulas humorísticas confiadas
aos atores Paulo Oliveira, Ana Paula Mota, Luís
Viegas e Filipa Giovanni, intercaladas com atuações de temas cantados ao vivo pelos fadistas
António Pinto Basto, José da Câmara e a cantora
Manuela Bravo.

DIA DO ANIMAL: MUNICÍPIO PROMOVE
ADOÇÕES RESPONSÁVEIS E FELIZES
O Corta Mato Escolar Concelhio, uma
das provas desportivas mais antigas no
concelho de Grândola, decorreu dia 24
de outubro, na Escola EB D. Jorge de
Lencastre. A 35ª edição desta grande
festa de convívio que promove
a competição saudável reuniu centenas
de alunos das escolas do Concelho,
com idades compreendidas entre
os 6 e os 18 anos.

Quatro cachorros adotados e felizes a 4 de outubro, dia em que o Município de Grândola, assinalou
o Dia Mundial do Animal, e promoveu uma sessão
de sensibilização à adoção responsável e contra o
abandono, dando a conhecer alguns animais que se
encontram disponíveis, para encontrarem lares, no
Centro de Recolha Oficial animal baptizado “Casa
4Patas”. Todos os animais adotados foram identificados electronicamente, vacinados, desparasitados
e esterilizados, e sem custos para os novos tutores.
A iniciativa coordenada pela Drª Sara Nunes, Médica Veterinária Municipal, contou com a participação ativa dos jovens do Estúdio Jovem.

#.14

F

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

FREGUESIAS

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS
DE FREGUESIA DO CONCELHO.

AZINHEIRA DOS BARROS
CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO ATL DE AZINHEIRA DOS BARROS INICIA EM OUTUBRO
Esta obra, com financiamento do Estado Português, tem projeto de autoria do Arquiteto António
Machado, e prevê a construção de duas amplas salas, uma copa, casas de banho, sala de apoio
administrativo e requalificação do exterior, concluindo a obra do Pavilhão Polivalente, iniciada em 1998
e nunca concluída. A obra, cujo financiamento está totalmente a cargo do Estado Português e da Junta
de Freguesia, exige um elevado esforço financeiro, mas faz justiça à necessidade de um local autónomo
para o funcionamento das atividades de ocupação dos tempos livres das crianças, dotando a comunidade de mais um espaço para fins diversos. Naturalmente que a Câmara Municipal recusou participar
financeiramente na construção do edifício, esperando agora que coopere na fase que se segue: obra
e funcionamento do espaço.

CARVALHAL
ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO
Neste ano de 2018 realizou-se a 13ª edição da Feira Anual de S. Romão na Freguesia do Carvalhal, nos
dias 9,10,11 e 12 de agosto. Esta iniciativa promovida pela Freguesia do Carvalhal está integrada nas
Tradicionais Festas de São Romão, tem como objetivos oferecer aos visitantes animação, convívio e
variedade de artigos e artesanato. De ano para ano esta iniciativa supera as espectativas na quantidade
dos stands, qualidade nos espetáculos. Este ano contámos com um maior número em todos os dias de
feira. O Grupo Lebres de Domingo juntou-se a este evento com a organização da 2ª Corrida/Caminhada
Solidária de S. Romão no dia 11 de agosto, com a componente solidária em que as receitas reverteram
a favor do Centro Social do Carvalhal. A Feira Anual do Carvalhal conta com o apoio do Município de
Grândola, Lebres de Domingo, Juventude Desportiva do Carvalhal, Centro Social do Carvalhal e várias
empresas da região. Pelo 4º ano consecutivo, a Freguesia do Carvalhal em parceria com a Juventude
Desportiva do Carvalhal realizou a 4ª Maratona de BTT Carvalhal, no dia 19 de agosto, uma prova desportiva
com dois percursos, a Meia Maratona de 45 Km e Maratona de 70 Km, onde participaram 200 atletas.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
FESTA EM HONRA DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE – SANTA MARGARIDA DA SERRA
JUNTA DE FREGUESIA MANTEM VIVA AS TRADIÇÕES!
No passado dia 9 de Setembro na Aldeia de Santa Margarida da Serra houve festa. Tocaram os sinos
e a aldeia viu novamente a Festa em Honra da Nossa Senhora da Saúde, padroeira da Aldeia de Santa
Margarida. Antes da Missa foram inauguradas as obras de restauro da Igreja de Santa Margarida
da Serra, Igreja que já foi declarada Monumento de Interesse Público, com a presença da Senhora
Directora Regional de Cultura do Alentejo, o Presidente da Assembleia Municipal e a Presidente
da Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra. Foi um momento bastante importante
não só para os habitantes da Aldeia, mas também para as aldeias vizinhas, recuperando assim as
antigas tradições desta comunidade. Destacamos a participação da nossa banda da SMFOG (Música
Velha) que esteve presente para abrilhantar a procissão. Logo de seguida teve início um convívio entre
a população. A organização esteve a cargo da Comissão Fabriqueira da Igreja de Santa Margarida
da Serra, presidida pelo Sr. Padre Manuel António e pela Junta de Freguesia de Grândola e Santa
Margarida da Serra. A Festividade contou ainda com o apoio da Câmara Municipal de Grândola
e da população em geral que se uniu para manter viva a tradição. Da parte da Junta de Freguesia
agradecemos a todos e em particular aos trabalhadores da Junta de Freguesia pelo esforço e empenho
que dedicaram para que a Festa em Honra da Nossa Senhora da Saúde fosse mais um grande êxito.

MELIDES
ATIVIDADES NA FREGUESIA
O Grupo Desportivo de Vale de Figueira, apresentou no dia 29 de Setembro, o plantel para a época
de 2018/2019, recebendo no Campo Estrela do Mar a equipa do Leal Soneguense e vencendo por 4
bolas a zero. A contar para o Campeonato Distrital de Beja do Inatel o Vale de Figueira jogou no dia 13
de Outubro às 18 horas com o Ginásio Clube de Sines nesta localidade, Jogo este correspondente à 1 ª
jornada, verificando se um empate a zero bolas. A Junta de Freguesia, tal como acontece desde há três
anos continua com aulas de costura, com a Formadora/Costureira Cláudia Pinela no edifício da
Moagem. Neste mesmo local decorrem aulas de Formação de Inglês com a professora Manuela Eloi.
Comemorações do Dia Mundial da Musica e do Dia Mundial do Idoso no dia 1 de Outubro em Melides,
com a visita dos alunos do Pré-escolar à Escola de Música Maria Adélia Botelho durante a manhã
e à tarde atuação de Maria Adélia Botelho no Centro de Dia e Lar de S. Pedro. No dia 16 de Outubro
comemorou se na Praça do Mercado o Dia Mundial da Alimentação, com a presença do Chefe
Cozinheiro Marcelo, iniciativa dirigida à Comunidade Escolar de Melides. Esta iniciativa, muito apreciada
pelos alunos destinou-se a mostrar-lhes e dar a provar alimentos saudáveis. A mesma contou com
o apoio do Comércio Local, Junta de Freguesia, do Centro escolar e do Chef Marcelo.
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JÁ INICIOU A OBRA PARA LIGAÇÃO DA ZIL AO IC1
Iniciou em outubro a empreitada para construção da 2ª fase da Variante Circular José Amaro
– que fará a ligação da ZIL ao IC1, seguindo o conceito de continuidade da infraestrutura rodoviária
já construída na 1ª fase. A obra, há muito reivindicada pelos empresários instalados na ZIL,
dará um contributo essencial para afirmação e reforço da Zona Industrial Ligeira de Grândola
– dotando esta infraestrutura de excelentes acessibilidades. A empreitada está a cargo da empresa
Construções J.J.R. & Filhos S.A., terá um custo superior 1 milhão de euros e contempla
a execução de faixa de rodagem, passeios e ciclovia numa distância de 1,36 km, bem como, a
execução de passagem hidráulica, passagens inferiores, rede de drenagem de pluvial, iluminação
pública, rede de rega e plantação de árvores em toda a extensão da Variante. Será ainda instalada
uma rede subterrânea de Média Tensão, que permitirá por um lado, concretizar o reforço da
expansão da ZIL e retirar a linha aérea de MT existente, e por outro lado efetuar o abastecimento
de energia elétrica a algumas unidades industriais. O prazo para execução é de 365 dias.

CÂMARA VAI AVANÇAR COM A REABILITAÇÃO
DAS ESTRUTURAS DE SOMBREAMENTO
DOS ESTACIONAMENTOS DA PRAIA DE MELIDES

A Câmara Municipal de Grândola vai avançar com a reabilitação das estruturas de sombreamento
do parque de estacionamento da Praia de Melides, que apresentam atualmente um avançado
estado de degradação. Depois de superadas as questões burocráticas com a anterior entidade
gestora do espaço, a Câmara Municipal está agora em condições de avançar com esta importante
intervenção que prevê a substituição integral das estruturas de madeira existentes e a aplicação
de ripado para sombreamento em detrimento da cobertura em caniço que se revelou ineficaz.
Os materiais a utilizar obedecerão a normas de qualidade que garantem resistências aos
agentes erosivos, sem se perder a imagem natural que se pretende para a área.

CÂMARA JÁ INICIOU A REQUALIFICAÇÃO DAS ILHAS
ECOLÓGICAS INSTALADAS NO CARVALHAL
A Câmara Municipal de Grândola está a levar a cabo, na freguesia do Carvalhal, uma intervenção
de génese correctiva nos equipamentos para deposição enterrada de resíduos, vulgarmente
denominados por ilhas ecológicas. Esta intervenção, inserida numa estratégia anual de investimento,
pretende, no médio prazo, diferentes níveis de intervenção, em função do grau de correcção
exigido para a renovação integral dos equipamentos, pelo que, este ano, serão reabilitados 13
dos 72 equipamentos existentes. Os trabalhos de manutenção correctiva, com um custo na ordem
dos 31 mil euros foram iniciados em setembro, estimando-se a sua conclusão até ao final do ano
e, incluem a impermeabilização de cubas, substituição e afinação de tubagens e acessórios,
a requalificação integral das estruturas em inox e a reparação de portas e tambores.

BALNEÁRIOS PÚBLICOS
DE MELIDES VÃO SER
REQUALIFICADOS
A Câmara Municipal de Grândola vai avançar com
a requalificação dos balneários públicos de Melides.
A intervenção, com um custo estimado de 40 mil
euros, pretende dotar as instalações existentes de
mais e melhores condições para os seus utilizadores,
e inclui a demolição quase total das paredes interiores,
novas redes de abastecimento de água, esgotos
domésticos e instalações eléctricas, execução
de pavimento em cimento afagado na totalidade
dos espaços, colocação de azulejos nas instalações
sanitárias e balneários, caixilharias em alumínio
termolacado em todos os vãos e pintura geral do
edifício. Estas instalações passam a ser dotadas
de sanitários para pessoas com mobilidade reduzida.

OBRAS DE REABILITAÇÃO
DE 3 MORADIAS SOCIAIS
NO LOUSAL JÁ ESTÃO
ADJUDICADAS

ESTÃO CONCLUÍDAS AS OBRAS
DE REQUALIFICAÇÃO
DOS BALNEÁRIOS DO PARQUE
DESPORTIVO MUNICIPAL

Já foi adjudicada a empreitada para reabilitação
de 3 moradias sociais na Aldeia Mineira
do Lousal – duas no Bairro dos Quarteis e uma
no Bairro de São Jorge. As intervenções, com um
custo total de cerca de 70 mil euros, incluem
diversos trabalhos de construção civil, de forma
a dotar as habitações de todas as condições
de habitabilidade – para acolherem famílias com
carência social.

Após requalificação das casas de banho
e do balneário visitado, durante o ano passado,
a Câmara Municipal de Grândola concluiu
recentemente as obras nos restantes balneários
do Parque Desportivo Municipal. A intervenção
nestes seis espaços (visitante, árbitros e nº1, 2, 3
e 4) incluiu a remodelação da rede de água
e esgotos, a instalação de uma nova conduta
principal de água quente, o revestimento em
azulejo, colocação de pavimento antiderrapante,
instalação de novos equipamentos sanitários,
pintura, entre outras obras de melhoramento.

