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INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

MAIS COESÃO SOCIAL
MELHOR FUTURO
Caras/os Grandolenses,
Inaugurámos, recentemente, mais duas importantes obras que irão reforçar a coesão social no nosso concelho e melhorar a qualidade de vida da população; refiro-me aos novos
relvados do parque desportivo municipal – que dotaram este equipamento de mais e melhores condições, e ao centro comunitário da Aldeia do Pico – um novo equipamento sociocultural que está ao serviço da população desta zona mais rural do nosso Concelho.
ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

Volto a apelar a todos para
que colaborem na prevenção
dos fogos florestais – através
da limpeza dos seus terrenos
e evitando comportamentos
de risco junto da floresta.

Paralelamente continuam a avançar obras de grande envergadura – de que é exemplo a
requalificação do Jardim 1º de Maio: uma obra sensível tendo em conta a zona urbana onde
se insere, que tornará este espaço mais confortável, acessível, versátil e multifuncional –
com mais valências e melhores condições. Apesar da intervenção criar mais lugares de
estacionamento que aqueles que existem atualmente, estamos já a estudar a criação de
mais uma bolsa de estacionamento na zona envolvente. Estamos certos que esta intervenção dignificará este importante espaço público e que os Grandolenses voltarão a sentir
orgulho do seu jardim.
Por fim, uma nota importante sobre o período que se aproxima. Volto a apelar a todos para que
colaborem na prevenção dos fogos florestais – através da limpeza dos seus terrenos e evitando comportamentos de risco junto da floresta. Grândola sem fogos depende de todos nós!

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
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ZIL VAI RECEBER MAIS
UMA EMPRESA DO SETOR
DA AERONÁUTICA
A Zona Industrial Ligeira de Grândola vai
receber a empresa Francesa
Paris-Saint-Denis Aéro (PSD), uma empresa
especializada na produção, armazenamento
e comércio de produtos metalúrgicos e
ligas especiais para o setor da aeronáutica.
O contrato promessa de compra e venda foi
assinado no edifício dos Paços do Concelho,
pelo presidente da câmara municipal e pela
Administradora da PSD Aéro.

F

PROFESSOR SANG-MOOK LEE VISITOU
A ALDEIA MINEIRA DO LOUSAL
O reputado geofísico sul-coreano deslocou-se
no passado dia 17 de abril ao Lousal a convite
do Centro Ciência Viva. Sang-Mook Leek, que
sofreu um devastador acidente rodoviário
que o deixou tetraplégico, é conhecido na
comunidade científica mundial como o
“Stephen Hawkings da Coreia”. A sua visita
evidenciou o empenho na melhoria das
condições de acessibilidade aos espaços e
equipamentos científicos da Mina do Lousal,
uma das prioridades do Município de Grândola
e do CCVL.

ANTÓNIO FIGUEIRA MENDES
PARTICIPOU EM SESSÃO SOBRE
REGIONALIZAÇÃO
No passado dia 6 de maio, o presidente
da câmara marcou presença no seminário
"Regionalização e Desenvolvimento –
Reforma da Administração Pública" que teve
lugar no Centro UNESCO, em Beja.
A iniciativa da Comissão Independente para
a Descentralização da Assembleia da
República, coordenada por João Cravinho,
pretendeu promover uma reflexão sobre
a regionalização em Portugal, com
a participação de pessoas e entidades
interessadas nesta temática. Participaram
também na sessão os Presidentes de
Câmara de Beja, Portalegre e Odemira.

ficha técnica
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MUNICÍPIO APOSTA
NAS POTENCIALIDADES
DA “QUINTA VELHA”

O município adquiriu, recentemente, por 450 mil euros, 32 hectares da Herdade da Quinta Velha. Trata-se de um imóvel, com zonas
de montado de sobro e de pinhal, que apresenta diversas potencialidades - tendo em conta a sua extensa área e a sua localização
privilegiada – junto ao Parque de Feiras e Exposições, ao Parque Desportivo Municipal e ainda nas proximidades da Zona Industrial Ligeira.

VIVER, INVESTIR E VISITAR? GRÂNDOLA ESTÁ NO TOPO
“MARCA ESTRELA” DA REGIÃO ALENTEJO
A edição 2019 do Portugal City Brand
Ranking© destaca o município de Grândola pela
conquista da melhor posição de sempre no
Ranking Regional do Alentejo – resultado da
subida de 5 posições – e com uma excelente
performance em todas as dimensões, assumindo-se pela primeira vez entre os 5 municípios
melhor classificados na região alentejana. Grândola protagoniza – segundo a Bloom Consulting
– a subida mais proeminente no topo da tabela
alentejana. O estudo avalia a performance da
marca dos 308 municípios portugueses nas
áreas do Turismo, Negócios e Talento. Em Negó-

MUNICÍPIO
PROMOVEU TERRITÓRIO
NA MAIOR FEIRA
DE TURISMO NACIONAL

Grândola marcou presença, de 13 a 17 de março, na BTL – a maior feira de turismo de Portugal – para promover o território, os agentes do
setor, o artesanato, os produtos regionais e os
grandes eventos. A participação ficou marcada
pela ocupação, pela primeira vez, de um stand
duplo no espaço da ERT Entidade Regional de
Turismo do Alentejo/ Ribatejo. A vitivinicultura
e os produtos endógenos foram a aposta para
a edição de 2019. Carina Batista, vereadora do
turismo, explicou que o município decidiu aumentar a participação na BTL devido ao aumento significativo do interesse pelo território:

cios (Investimento) foi considerada a percentagem de novas empresas sobre o total de empresas. Em Visitar (Turismo) foi tida em conta a
taxa de ocupação hoteleira. Em Viver (Talento)
foram consideradas, não só as taxas de desemprego e de criminalidade, mas também, o poder
de compra de cada munícipe relativamente à
média nacional. Grândola foi ainda distinguida,
pela primeira vez, com a “Marca Estrela” da
região Alentejo, distinção atribuída a municípios
que, através de resultados de topo, conseguem
destacar-se nas diversas dimensões e regiões
de Portugal.

“nos últimos anos temos assistido a uma
elevada procura do nosso concelho quer por
turistas, quer por investidores”, especificou a
responsável pela área de turismo. De acordo
com os dados do INE o concelho de Grândola
registou em 2017 o maior crescimento de
sempre, 350 mil dormidas, tornando-se o concelho líder no Alentejo Litoral. A autarca referiu ainda que: “A estratégia do município assenta no combate à sazonalidade através da promoção das enormes potencialidades do nosso
território, que não se esgotam no turismo de
sol e mar”.
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Tróia-Mar, Tróia-Galé,
Tróia-Bico das Lulas,
Atlântica, Comporta,
Carvalhal, Pego,
Galé-Fontainhas,
Aberta Nova e Melides
são as praias
galardoadas
em 2019 com
Bandeira Azul.

GRÂNDOLA
VOLTA
A TER TODAS
AS PRAIAS

DA FRENTE ATLÂNTICA
DISTINGUIDAS
COM BANDEIRA AZUL
Símbolo de qualidade ambiental, a notável distinção “Bandeira Azul” comprova o trabalho do município na proteção da maior extensão de areal do
país e a 3.ª maior do mundo, através de medidas de enorme relevância como o contínuo investimento do município na manutenção e melhoria das
condições das praias, a aposta na sensibilização para a educação ambiental através do projeto EnRaiz’Artes, assim como o apoio à operação de limpeza
realizada anualmente pela Brigada do Mar.

CASA 4 PATAS CONCRETIZA 1.ª CAMPANHA:
CAPTURAR-ESTERILIZAR-DEVOLVER

Nos dias 15, 16 e 17 de março decorreu a 1.ª
campanha Capturar – Esterilizar – Devolver
(CED) nas colónias de Tróia e Soltróia. A iniciativa, que contou com a participação da ARPA –
Associação pela Redução da População e Abandono de Cães e Gatos – e do Gabinete de Veteri-

MUNICÍPIO INTEGRA
REDE NACIONAL
DE APOIO ÀS VITIMAS
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

nária Municipal, resultou na esterilização de 39
felídeos. As campanhas CED são a resposta
mais eficaz para a presença de felídeos selvagens em ambientes urbanos, permitindo que
estes animais mantenham a sua qualidade de
vida e bem-estar sem os inconvenientes da reprodução descontrolada. Este tipo de campanhas permite a diminuição, a médio/longo prazo,
do número de felídeos errantes, bem como diminui os inconvenientes de uma população descontrolada, evitando assim o abate de gatos saudáveis e favorecendo o controlo natural de pragas. A Casa 4 Patas, numa iniciativa inédita, deu
o primeiro passo num trabalho que tem como
objetivo a promoção da saúde pública e o bem-estar animal.

No passado 27 de fevereiro, o município de Grândola recebeu a Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, para presidir
à cerimónia de assinatura do Protocolo para a
Territorialização da Rede Nacional de Apoio às
Vitimas de Violência Doméstica dos concelhos
de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines. O documento foi assinado por 22
entidades, entre as quais a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, os Municípios de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do
Cacém e Sines, a Comissão para a Cidadania e
a Igualdade de Género e a INTERVIR.com –
Associação de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Social e Cultura, e tem como objetivo melhorar a resposta de prevenção, proteção e combate à violência contra as mulheres
e à violência doméstica no território dos 4 concelhos do Litoral Alentejano.

GRÂNDOLA RECEBEU
“O PODER
DA COLABORAÇÃO”
No âmbito do “Ano Nacional da Colaboração –
2019”, Grândola recebeu o evento “O Poder da
Colaboração” no dia 6 de maio. A iniciativa, que
pretende mobilizar e inspirar a sociedade portuguesa para a relevância estratégica da colaboração, contou com seis oradores que ao longo da
tarde tiveram como objetivo disseminar a temática da colaboração através da divulgação de
boas práticas colaborativas dos projetos que integram. O ciclo de eventos “O Poder da Colaboração” pretende constituir-se um momento de
encontro e partilha entre empreendedores sociais, organizações, comunidades educativas,
redes interorganizacionais e empresas que desenvolvem trabalho colaborativo. O Ano Nacional da Colaboração é uma iniciativa promovida
pelo Fórum para a Governação Integrada (Forum
GovInt) e por um conjunto de entidades promotoras, entre as quais o município de Grândola, e
conta com o Alto Patrocínio do Presidente da
República.
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RELATÓRIO E CONTAS 2018
EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

EVOLUÇÃO DO MAPA DOS PAGAMENTOS EM ATRASO (PA´S)

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO A FORNECEDORES

GRÂNDOLA EM 13.º LUGAR
NO RATING MUNICIPAL
PORTUGUÊS

O município de Grândola alcançou a 13.º posição no Rating Municipal Português (RMP) – um estudo da Ordem dos Economistas que,
pela primeira vez, analisou a sustentabilidade dos 308 municípios
do país. Cada município obteve um score final por ranking global e
por dimensão de avaliação (Governance, Eficácia de serviço ao
cidadão, Desenvolvimento económico e social e Sustentabilidade
financeira). Grândola sobe 10 posições, comparativamente com o
ano de 2016, alcançando um excelente resultado.
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GRÂNDOLA É JUVENTUDE!
MARÇO FOI SEMPRE A ABRIR!

SHOW COOK + MÚSICA + DESPORTO + YOUTUBERS
+ COMÉDIA + CINEMA + CIÊNCIA + CULTURA

ARTE + FOTOGRAFIA + DANÇA + WORKSHOPS

2500 TÍTULOS
MARCAM REGRESSO
DA FEIRA DO LIVRO
A 33.ª edição da Feira do Livro de Grândola
decorreu de 10 a 19 de maio no Cineteatro
Grandolense. A programação contou com
duas dezenas de atividades e cerca de
2500 livros disponíveis.

JOSÉ AFONSO O TEMPO E O MODO – DE ALCIDES BIZARRO

(DES)EMOÇÕES – DE LILIANA RODRIGUES

CINE-CONCERTO O DIA EM QUE O MAR VOLTOU

ÉS MEU, DISSE ELA – DE ANTÓNIO MANUEL RIBEIRO
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45 ANOS DE LIBERDADE

25 DE ABRIL CONQUISTA VILA MORENA
No ano em que se comemoraram os 45 anos da revolução dos cravos e reafirmando
a ligação da Grândola Vila Morena aos valores essenciais da liberdade, democracia
e fraternidade, o espectáculo dos UHF “40 anos numa noite” e Stereossauro foram
as apostas do município de Grândola para a noite de 24 de abril.

Dá Mais Força à Liberdade…e os Grandolenses
assim o fizeram! Nem a chuva os demoveu de
festejar a noite mais emblemática da vila!
As comemorações da revolução de abril decorreram ao longo do mês por todo o concelho.

EXPOSIÇÃO ALVES REDOL – HORIZONTE REVELADO

FESTA DA LIBERDADE

HASTEAR DA BANDEIRA

STEREOSSAURO

OFICINA DE COZINHA

BANDA DA S.M.F.O.G.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE JOSÉ SARAMAGO ROTA DA VIDA

COLÓQUIO 50 ANOS DA CRISE ACADÉMICA

SESSÃO SOLENE
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NOVOS
EQUIPAMENTOS

INAUGURAÇÃO DOS NOVOS RELVADOS SINTÉTICOS
Os relvados sintéticos dos dois campos de futebol do Parque Desportivo Municipal
foram inaugurados no passado dia 24 de março com a realização de um conjunto
de atividades desportivas – Rugby, Futebol de 7 e Futebol 11 – que decorreram ao longo
de todo o dia com a participação de 230 atletas do Concelho e da Região.

A intervenção, com um investimento na ordem
dos 320 mil euros, contemplou a colocação de
relvados sintéticos nos dois campos de futebol,
novas balizas, marcações para futebol 7,9 e 11,
melhoramentos nos sistemas de rega e de drenagem.

Vamos continuar a investir
neste importante equipamento
desportivo do concelho.
António Figueira Mendes
– Presidente da Câmara

DESTAQUE

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
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REFORÇAM
COESÃO SOCIAL
INAUGURAÇÃO DO CENTRO
COMUNITÁRIO DA ALDEIA DO PICO
O município de Grândola inaugurou, a 11 de
maio, o Centro Comunitário da Aldeia do Pico –
um novo equipamento sociocultural de apoio à
comunidade desta aldeia da freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra. Este novo espaço, idealizado pela câmara municipal e pela
associação de moradores, pretende aumentar e
melhorar a capacidade de resposta sociocultural
dirigida à população, numa lógica de cooperação
com as respostas e equipamentos existentes no
concelho, reforçando a coesão social e melhorando a qualidade de vida da população – valorizando as suas capacidades, saberes e cultura,
fomentando a sua participação cívica e aumentado a sua autoestima e autoconfiança.
Com um investimento superior a 285 mil euros, este novo equipamento tem uma área de
construção de 270 m2 e é composto por dois
gabinetes, vestíbulo, salão multifuncional, cozinha, arrecadação/bar, despensa, instalações sanitárias, sótão para arrumos e área exterior com
grelhador e cais de cargas e descargas.
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GRANDOLENSE RUI DOLORES
CONQUISTA CIRCUITO EUROPEU
O Triatleta do Clube Amiciclo de Grândola conquistou o primeiro lugar na 3ª etapa
do Circuito Europeu XTERRA com o tempo de 2:24:39.

A competição realizou-se,a 18 de maio, na
Reserva Natural de Majjistral, com uma distância de 1500 metros a nadar, 30 km de bicicleta e
10 Km de corrida em Trail. Rui Dolores, que
também é Campeão Nacional de Duatlo Cross
2019, alcançou em 2018 os Títulos de Campeão
Nacional Duatlo Cross Absoluto e de Triatlo
Cross Absoluto, tendo participou no Circuito

Europeu XTERRA 2018, o qual terminou em 6º
lugar da geral. O município de Grândola congratula o atleta pelo excelente resultado alcançado
em Malta, fazendo votos de muito sucesso nas
restantes 10 etapas deste Circuito Europeu
XTERRA 2019 e em todas as Competições Nacionais e Internacionais em que vai participar ao
longo do ano.

DESPORTO PARA TODOS:
PISCINA MUNICIPAL MAIS INCLUSIVA
O município adquiriu recentemente uma cadeira elevatória que permite mais e melhores
condições de acesso, às pessoas com mobilidade reduzida, à piscina municipal. O equipamento, no valor de cerca de 7 mil euros, possibilita a entrada e saída do meio aquático com
total segurança. Com este investimento, o município garante as condições de acessibilidade
de todos à piscina municipal, um importante equipamento público desportivo e de lazer.

CENTRO MUNICIPAL
DE MARCHA E CORRIDA
DE GRÂNDOLA DISTINGUIDO COMO
PROGRAMA DESPORTIVO 2019

200 ATLETAS
COMPETIRAM
NO DUATLO SPRINT
CONTRA RELÓGIO
GRÂNDOLA
A competição, pontuável para a Taça de Portugal da Federação de Triatlo de Portugal (FTP),
disputou-se a 17 de março, e contou com a participação de 200 atletas, alguns dos quais consagrados, nomeadamente, Rui Dolores, João
Francisco Ferreira, Bruno Pais, Andreia Ferrum
e Paulinho Vie.
O Duatlo Sprint Contra Relógio de Grândola é
uma competição formada por uma parte inicial
de corrida, seguida pelo segmento de ciclismo
de estrada e novamente por uma corrida final. A
vertente Sprint Contra Relógio diferencia-se
pelo facto dos atletas efetuarem a partida individualmente, a cada 30 segundos. Os vencedores da competição foram João Francisco Ferreira pelo Estoril Praia – Credibom e Liliana Veríssimo pelo Núcleo Sporting Golegã.
A prova foi organizada pelo Município de Grândola e pelo Clube Amiciclo de Grândola com o
apoio técnico da Federação do Triatlo de Portugal.

O galardão, atribuído no âmbito do programa Município Amigo
do Desporto pela Cidade Social e Associação Portuguesa de Gestão do Desporto aos municípios cumpridores de boas práticas
na gestão e desenvolvimento do desporto, foi entregue ao município de Grândola no passado dia 25 de março. O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Grândola foi inaugurado em maio
de 2017 e desde então tem registado uma forte adesão da população, somando até à data aproximadamente 300 utentes inscritos e cerca de 400 presenças mensais, nos 3 grupos de treino, com distâncias e ritmos adequados a todos. Para a vereadora do desporto, Carina Batista ”o galardão reconhece o trabalho que o município tem vindo a desenvolver para proporcionar cada vez mais e melhores condições para a prática desportiva e, destaca, em particular a importância do Centro, a
sua evolução e os benefícios para a população.” O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Grândola é o único Centro Municipal existente no distrito de Setúbal e no Litoral Alentejano.
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MUNICÍPIO REUNIU
COMISSÕES MUNICIPAIS

PRESIDENTE DA REPÚBLICA PRESIDIU
À CONFERÊNCIA SOBRE GESTÃO FLORESTAL
Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Grândola, no passado dia 17 de abril, onde presidiu
à 2.ª Conferência do Ciclo sobre Gestão Florestal Território e Riscos Naturais promovida
pela CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal.
O Presidente da República aproveitou a deslocação ao Concelho para conhecer a serra de
Grândola e nem o dia chuvoso o demoveu. Esta
2.ª Conferência abordou os temas «Montados,
Sobreirais e Azinhais» e visou contribuir para
uma melhor compreensão pública da relevância dos sistemas de produção florestais mediterrânicos e dos desafios que se colocam na

B

sua gestão, num contexto de rápida mudança
do clima, drásticas alterações do uso do território rural, da sua população e das condições
sociais e económicas em que a gestão da floresta ocorre. O evento teve o apoio do município
de Grândola, da Associação de Agricultores de
Grândola e do PEFC Portugal – Programa para
o Reconhecimento da Certificação Florestal.

A Comissão Municipal de Proteção Civil reuniu, extraordinariamente, no passado dia 12 de
março, no âmbito das alterações legislativas e
de uma recomendação da Comissão Nacional
de Proteção Civil. A reunião contou com a presença do Comandante Distrital Operacional,
que fez um balanço do ano transato, transversal a todo o Distrito. Destacou ainda o mérito e
o excelente trabalho de cooperação entre a
Equipa de Sapadores Florestais do município
de Grândola, do Grupo de Intervenção Permanente da GNR, da Associação de Agricultores,
dos Bombeiros Mistos de Grândola e do Serviço Municipal de Proteção Civil. No dia 15 de
março reuniu a Comissão Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios, para aprovação
do Plano Operacional Municipal de 2019, para
balanço das ações de sensibilização desenvolvidas junto da população do concelho, no âmbito da limpeza de faixas de gestão de combustível, e para preparação de várias ações sobre
prevenção e combate a incêndios florestais.

breves

SESSÕES DE ESCLARECIMENTO
À POPULAÇÃO: MUNICIPIO
REFORÇA IMPORTÂNCIA
DA LIMPEZA DOS TERRENOS
O Município de Grândola, através do Serviço
Municipal de Proteção Civil e do Gabinete
Técnico Florestal, em parceria com a GNR –
Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente
(SEPNA), a Associação de Agricultores
de Grândola, a Associação Humanitária
dos Bombeiros Mistos de Grândola e as
Juntas de Freguesia do concelho, realizou
ao longo do mês de março, seis sessões de
esclarecimento nas localidades de Melides,
Santa Margarida da Serra, Azinheira dos
Barros, Água Derramada, Carvalhal
e Grândola, sobre limpeza de terrenos
e faixas de gestão de combustível.

BRIGADA DO MAR REÚNE
300 VOLUNTÁRIOS
No passado dia 18 foram divulgados, em
Melides, os resultados da 11ª ação
de limpeza anual (Melides-Tróia), que teve
o apoio do Município de Grândola e foi
organizada pela Brigada do Mar, Associação
Ambiental.
Numa extensão de 45 quilómetros de costa
e com a ajuda de mais de 300 voluntários
foram retirados cerca de 15 toneladas lixo
marinho e resíduos perigosos.
Apesar da quantidade de resíduos
encontrados continuar a diminuir ano após
ano, as recomendações e a mudança
de mentalidade tem que perdurar para
uma maior e melhor defesa da natureza
e do meio ambiente.

GRÂNDOLA ACOLHE PROJETO
LIFE MONTADO ADAPT
– HERDADE DA RIBEIRA ABAIXO
António Figueira Mendes juntamente com
a Direção da Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa marcou presença
na Herdade da Ribeira Abaixo, no passado 8
de maio, na iniciativa “Dia Aberto do Projeto
LIFE Montado-Adapt”. A atividade pretendeu
dar a conhecer o trabalho desenvolvido para
promover a adaptação do Montado
às alterações climáticas e aumentar a sua
sustentabilidade. O Dia Aberto do Projeto
LIFE Montado-Adapt foi organizado pela
Associação de Defesa do Património
de Mértola (APDM) e pela Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL).
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MEMÓRIA E PATRIMÓNIO
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

DOCUMENTÁRIO

SE FORES PRESO,
CAMARADA…

Em 28 de maio de 1926 um golpe militar instaurou uma ditadura em Portugal. Com a aprovação da Constituição
de 1933 foi instituído o regime político ditatorial designado por Estado Novo, que vigorou durante 41 anos, até
ao seu derrube pela Revolução de 25 de Abril de 1974.

Entre 1926 e 1974 existiram mecanismos de
repressão a todas as formas de oposição à ditadura vigente, com óbvio destaque para a polícia política. Em 1933 era criada a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), que assumia as funções da Polícia de Defesa Política e
Social e da Secção da Polícia Internacional Portuguesa. Em 1945, a Polícia Internacional e de
Defesa do Estado (PIDE) sucedeu à PVDE e manteve os seus poderes e funções. A transição da
PIDE para a Direção Geral de Segurança (DGS)
ocorreu em 1969 e esta foi extinta em 25 de
abril de 1974.
Com base em legislação arbitrária e poderes quase absolutos, a polícia política perseguiu, prendeu, interrogou, humilhou, chantageou, torturou
e assassinou milhares de pessoas.
Só entre 1934 e 1974 contabilizaram-se cerca
de 30 mil prisões, número que não contempla o
período da ditadura militar até 1933.
No âmbito do Ano Europeu do Património Cultural 2018, o Município de Grândola realizou a
recolha de depoimentos de grandolenses perseguidos e presos durante o Estado Novo.
Partindo da Lista dos presos políticos grandolenses (1937 - 1974), facultada por munícipes
ligados à luta antifascista, recolheu-se, na primeira pessoa, o testemunho de dezasseis ex-presos políticos. De facto, durante o Estado Novo,
encontram-se documentadas, no Registo Geral
de Presos do Arquivo da PIDE, as prisões de
oitenta grandolenses, admitindo-se que este número seja muito inferior ao real.
A iniciativa pretendeu constituir um repositório
documental sobre a resistência e a luta antifascista em Grândola, dada a crucial importância
desta temática no contexto da História Local do
séc. XX, e a realização de um documentário audiovisual, para exibição pública.
O documentário, intitulado Se fores preso, camarada…, foi realizado por Tiago Pereira e produzido pela associação A Música Portuguesa A
Gostar Dela Própria.
Este trabalho procurou valorizar a liberdade e
os direitos humanos, para que a memória não se
perca e os tempos de ditadura e repressão nunca mais se repitam.

ATIVIDADE MUNICIPAL
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA
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RETROSPECTIVA

1.º de Maio no Montinho da Ribeira

Fita passou pela Vila Morena

Comemorações do Dia Internacional da Mulher

Concerto arrebatador
dos The Last Internationale

250 alunos de Universidades Sénior
marcaram presença na 11.ª Gala de dança
sénior da RUTIS

Grândola recebeu meta volante, na 3.ª
etapa da 37.ª edição da Alentejana

Grândola recebeu XXVI Encontro
de Idosos – Convívio juntou 1100 idosos
e 26 instituições de solidariedade

Biblioteca Municipal assinalou o Dia
Mundial da Poesia com a iniciativa
“A poesia está na rua”

500 crianças das escolas do 1º ciclo
participaram nos passeios pedestres
pela Serra de Grândola

350 crianças participaram no 9.º
Convívio de Jardins de Infância

5.ª Maratona BTT “Serras de Grândola”

Dia Internacional dos Monumentos
e Sítios

Jovens de Grândola apoiam
Seleção Nacional

Abertura da Lagoa de Melides ao mar

Festa da Coqueira em Canal Caveira
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FREGUESIAS

OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

›

AZINHEIRA DOS BARROS
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO LOUSAL
Após vários anos de reivindicações da Junta de Freguesia e das populações do Lousal e dos Faleiros,
as Câmaras Municipais de Grândola e Santiago do Cacém assinaram um acordo que define as condições
de pavimentação do troço em piores condições, na estrada que liga o IC1 ao Lousal. A parceria entre os
dois municípios, permitirá melhorar o troço entre os Faleiros e a Ponte do Lousal, assegurando melhores
condições de circulação e segurança para as populações destas aldeias, bem como para os milhares
de visitantes que visitam a nossa Aldeia Mineira. Saudamos esta feliz parceria entre as duas Câmaras
Municipais, na expectativa que consigam alcançar idêntico acordo para a pavimentação do restante troço,
entre os Faleiros e o IC1, incluindo também a limpeza das bermas, de forma a assegurar a segurança
plena. Estes são bons sinais para a região, tal como seria o anúncio da pavimentação dos Bairros Mineiros
que ainda não estão urbanizados, o que esperamos que aconteça muito em breve.

›

CARVALHAL
MÊS DA JUVENTUDE MARÇO 2019
Integrado no Programa do Mês da Juventude do Município de Grândola, a Freguesia do Carvalhal,
organizou e realizou no dia 9 de março na praia do Carvalhal um Meeting de surf e bodyboard, Aula
aberta de surf e Aula Aberta de Hiit Extreme Fitness com André Viegas. Com o objetivo de sensibilizar
os jovens da importância de manter a praia limpa todos os participantes colaboraram na limpeza
da praia. Esta iniciativa teve o apoio do Município de Grândola, Carvalhal TT, Juventude Desportiva
do Carvalhal, Surf in Comporta e André Viegas. Terminando as atividades com um almoço convívio.

›

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
CANTAR ABRIL E O 25 DE ABRIL
Integrado nas comemorações do 45.º aniversário do 25 de Abril, a Junta de Freguesia pensou um
espetáculo que envolvesse alguns artistas grandolenses. Fez o convite à banda local Épikos, de Soraia
Gonçalves, Edgar Beja, Pedro Cassildo e João Neto, o qual foi de imediato aceite tendo-se começado
a desenhar o mesmo. Incluir neste espetáculo convidados todos Grandolenses, era um dos grandes
objetivos. Foi efetuado convite a alguns dos jovens talentos grandolenses nomeadamente ao Pazcal que
apresentou um poema seu sobre a Liberdade, Ricardo Gingado, José Grosso, Francisco Cordeiro, Miguel
Koning, Ensemble da Música Velha e a alguns frequentadores da Ludoteca acompanhados por Maria
Manuel Costa. O espetáculo Musical Cantar Abril teve a sua primeira apresentação no dia 13, uma
sessão esgotada, obrigando a Junta de Freguesia a agendar nova sessão para o dia 26 de Abril, o qual
também esgotou. Uma aposta ganha desta Junta de Freguesia que comemorou os 45 anos da
Revolução dos Cravos com grandolenses e para os grandolenses! Durante todo o mês de Abril a Junta
de Freguesia em parceria com o movimento associativo apresentou um leque variado de atividades
comemorativas do 25 de Abril, assinalou ainda o 31º aniversário da Ludoteca de Grândola.

›

MELIDES
2 ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DO FOLAR DE MELIDES
Decorreu nos dias 19 e 20 de Abril de 2019, em Melides a 2 ª Edição do Festival do Folar. Na 6 ª, pelas 10 h
realizou-se um Rally Paper, Esteve presente a equipa de reportagem da RTP1, que em direto acompanhou
o Rally. Os produtores de Folares de Melides tiveram os seus doces à venda no local. O Grupo “Falta Um”,
animou com as suas músicas populares a excelente manhã vivida em Melides, atuando mais tarde na
Praça do Mercado. À noite na Casa do Povo realizou-se o tradicional Baile da Pinha, abrilhantado pelo
Acordeonista João do Carmo. No sábado, pelas 10 horas, iniciou-se o Mercadinho da Aldeia, e na
Moagem, teve lugar um Ateliê de Folares, para crianças, que contou com a colaboração da Chef Doceira
Susete Botas. A partir das 15 horas, houve uma da Mostra e Prova de Folares, na qual esteve presente
a Sr. ª Vereadora do Município, Carina Baptista. Às 16 horas, aconteceu o 1º Encontro de Valsa Mandada
com Mandadores do Concelho de Grândola e do Concelho de Santiago do Cacém. A exposição da autoria
de Maria Adélia Botelho “Antigamente Era Assim”, foi visitada pela equipa da RTP, que falou com
a Autora da mesma. A organização pertenceu à JFM contou com os apoios do Município de Grândola,
Associação Mil Lides, Lufada D`Ideias, Casa do Povo de Melides, G D V. de Figueira, Patrocínios
de Restaurante Quinta do Lourenço, Snack Bar A Tabanca e produtores locais.

OBRAS MUNICIPAIS
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA
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JARDIM 1º DE MAIO – REQUALIFICAÇÃO AVANÇA A BOM RITMO
A requalificação do Jardim 1.º de Maio continua a avançar a bom ritmo. Neste sentido, foi
reaberto ao público, recentemente, o passeio
e os estacionamentos da envolvente – apesar
de ainda faltar realizar pequenas intervenções
nesta zona. Os trabalhos avançam agora para
os dois topos, onde serão construídas zonas
de estacionamento, e intensificam-se no interior do jardim – para que durante o Verão possa reabrir ao público – mesmo que ainda falte
finalizar alguns trabalhos. Posteriormente, e
de forma faseada – para minimizar possíveis
transtornos – serão realizados trabalhos nas
vias e passeios laterais, bem como, na bolsa
de estacionamento junto ao complexo desportivo. Prevê-se que até ao final do ano todos os
trabalhos estejam concluídos e que esta zona
possa voltar a ser usufruída em pleno por todos, com mais e melhores condições.

MUNICIPIO INVESTE 314 MIL EUROS EM
2 VEÍCULOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS
Desde o mês de abril estão ao serviço da população dois novos camiões de recolha de lixo totalmente equipados, para dar resposta em todo o Concelho. Com estas duas novas viaturas,
prevê-se reduzir o consumo de combustível em cerca de 15%, aumentando em perto de 7% a
capacidade de recolha de lixo das viaturas por carga, tendo o Município de Grândola investido
aproximadamente 314 mil euros. Os trabalhadores que estão afectos a este serviço beneficiarão de um conjunto de dispositivos existentes nas viaturas, com vista a garantir mais e
melhores condições de segurança no trabalho.

PISCINA MUNICIPAL MELHORA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

100

O município de Grândola está a levar a cabo uma série de intervenções na Piscina Municipal,
no âmbito da Eficiência Energética, que permitem reduzir o consumo de energia - contribuindo para a redução da despesa pública e para a diminuição de emissões de dióxido de carbono
(CO2) para o meio ambiente. A intervenção incluí a colocação de um teto falso no hall de entrada, a substituição dos aparelhos de iluminação por aparelhos mais eficientes (LED’s), a
colocação de uma cobertura do plano de água na piscina grande, a introdução de variadores
de velocidade nos sistemas de bombagem e a colocação de um sistema de medição e verificação das poupanças energéticas. Esta obra tem um custo estimado de 100 mil euros.

GRÂNDOLA E SANTIAGO DO CACÉM
REQUALIFICAM ESTRADA ENTRE
FALEIROS E LOUSAL

MIL €

CEMITÉRIO MUNICIPAL
VAI TER NOVOS OSSÁRIOS

CÂMARA LANÇA CONCURSO
DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA
DAS SOBREIRAS ALTAS

55

MIL €
Em conformidade com o acordo assinado em
2018, entre os Presidentes de Câmara dos Municípios de Grândola e Santiago do Cacém, está
concluída a requalificação do troço da estrada
municipal 545 – entre a localidade de Faleiros e
a ponte sobre a Ribeira de Corona. Esta importante intervenção, suportada em partes iguais
pelos dois municípios, melhorou as condições de
mobilidade e segurança rodoviária naquele que
é o principal acesso à Aldeia Mineira do Lousal.

Após o término da 1.ª fase dos trabalhos de requalificação do Cemitério Municipal, que contemplou a pavimentação e drenagem dos acessos
principais, deu-se início à 2.ª fase de requalificação. Nesta fase foi demolido um antigo Bloco
de Ossários, que já não apresentava condições
de utilização, e está a ser construído um novo
Bloco – composto por 160 unidades individuais.
A obra terá um custo de cerca de 55 mil euros.

1,800
MIL €

Está em fase final de concurso público a empreitada de beneficiação da Estrada das Sobreiras
Altas. Pretende-se com a requalificação desta
infraestrutura rodoviária, solucionar um problema há muito reivindicado pela população, numa
das principais vias de ligação do interior ao litoral do Concelho. A obra tem como valor de referência 1 milhão e 800 mil euros.

