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Caras/os Grandolenses,
Realizámos recentemente, com enorme sucesso, a 2.ª edição do Encontro da Canção de 
Protesto. Uma iniciativa ímpar, organizada em parceria com a Associação José Afonso, a 
SMFOG, e os institutos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa – Instituto de Etnomusicologia e Instituto de História Contemporânea.

Ao longo de 4 dias a Vila Morena recebeu espetáculos musicais, colóquios, sessões teste-
munhais, exposições e documentários em torno da canção de protesto – recordando o seu 
passado, vivendo o seu presente e perspetivando o seu futuro.

Foram dias intensos, que contaram com a colaboração de dezenas de figuras maiores da 
cultura portuguesa e com uma vasta e interessada participação popular. Razões mais que 
suficientes para continuarmos a trilhar este caminho de aposta na Cultura e no reforço da li- 
gação de Grândola Vila Morena aos valores da Liberdade, da Fraternidade e da Democracia.

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 breves

F ficha técnica
PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Grândola. DIRETOR: António de Jesus Figueira Mendes. COORDENAÇÃO GERAL: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. 
DESIGN GRÁFICO: Carlos Jorge. FOTOGRAFIAS: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. IMPRESSÃO: Tipografia Popular, A Palaio Lda. TIRAGEM: 6500 exemplares.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

A CANTIGA   
AINDA É UMA ARMA!

Ao longo de 4 dias a Vila Morena 
recebeu espetáculos musicais, 
colóquios, sessões testemunhais, 
exposições e documentários em 
torno da canção de protesto 
– recordando o seu passado, 
vivendo o seu presente 
e perspetivando o seu futuro.

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

GRÂNDOLA PROMOVE 
SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL
O Município associou-se à Ocean Alive 
na 4ª edição da grande ação 
de sensibilização junto da comunidade 
piscatória, durante a Festa da Nossa 
Senhora do Rosário de Tróia, nos dias 17, 18 
e 19 de agosto. As equipas de voluntários 
da Ocean Alive, aquela que é a primeira 
cooperativa em Portugal dedicada 
à proteção do oceano, estiveram no terreno 
com o objetivo de sensibilizar relativamente 
ao lixo deixado no ato da mariscagem, 
às âncoras e à pesca destrutiva.

ANTESTREIA DO FILME GOLPE 
DE SOL CONTOU COM A PRESENÇA 
DO EXECUTIVO MUNICIPAL
O presidente e a vice-presidente da câmara 
municipal e a Ministra da Cultura estiveram 
presentes na antestreia do Filme Golpe 
de Sol do realizador Vicente Alves do Ó, 
que teve lugar dia 26 de setembro, no 
Cinema São Jorge, integrada no Queer 
Lisboa – Festival Internacional de Cinema 
Queer. A nova longa-metragem do realizador 
de Sines contou com o apoio do Município 
de Grândola, e teve o nosso Concelho como 
cenário para as filmagens.

PESTANA TRÓIA ECO-RESORT 
& RESIDENCES É O MELHOR HOTEL 
DE PRAIA DO PAÍS
A distinção foi atribuída durante a 16ª 
cerimónia dos Publituris Portugal Travel 
Awards 2019, os prémios que reconhecem a 
excelência no turismo. Localizado na Península 
de Tróia, o Pestana Tróia Eco-Resort & 
Residences foi construído de forma ecológica, 
e busca respeitar o habitat natural dos 
animais assim como conservar as importantes 
espécies existentes, minimizando o impacto 
ambiental e incentivando à racionalização de 
recursos. O Município congratula-se com este 
prémio que assume a importância determinante 
da atividade turística na afirmação do Concelho 
como um destino turístico de qualidade.
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ATIVIDADE MUNICIPAL

IGREJA DE SANTA MARGARIDA DA SERRA  
É MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO  

DIA MUNDIAL DO TURISMO 
CELEBRADO AO PÔR DO SOL

    Alentejo, música, gastronomia e um pôr-do-sol de cortar a respiração, foi assim celebrado o Dia 
Mundial do Turismo na Casa Mostra de Produtos Endógenos. O Sunset, que aconteceu a 27 de 
setembro, onde estiveram dezenas de pessoas, promoveu as potencialidades locais com a prata 
da casa: uma degustação de sangrias preparadas com vinhos do concelho por André Cupido do 
Sublime Comporta, Sandra Rito e Tiago Valente do Flor de Sal by Melides e Bruno Silva do Snack- 
-Bar Castelões. A música ao vivo esteve a cargo de Alexandre Pintassilgo.

    A Igreja de Santa Margarida da Serra está ago- 
ra classificada como Monumento de Interesse 
Público, de acordo com a portaria emitida pelo 
Gabinete da Secretária de Estado da Cultura 
que foi publicada, no passado dia 5 de agosto, 
em Diário da República. Esta classificação, que 
eleva a “monumento de interesse público a Igre- 
ja de Santa Margarida da Serra, incluindo o patri- 
mónio móvel integrado” reveste-se de enorme 
importância e vem consolidar a política munici-
pal de valorização e preservação do património 

religioso e edificado, refletindo o intenso traba- 
lho que tem sido desenvolvido nos últimos anos 
em prol da salvaguarda do património e da me- 
mória coletiva. De acordo com a portaria: “a pri- 
mitiva Igreja de Santa Margarida terá sido fun- 
dada ainda no século XV, embora o templo atual 
date da segunda metade do século XVII, com 
sucessivas remodelações estruturais e decora-
tivas nos séculos seguintes. A sua localização nu- 
ma pequena e periférica povoação rural, junto à 
estrada que liga Grândola a Santiago do Cacém, 

contrasta com as influências eruditas de parte 
das campanhas ornamentais e do acervo pictó- 
rico e escultórico. A classificação da Igreja de 
Santa Margarida da Serra, incluindo o patrimó-
nio móvel integrado, reflete os critérios relativos 
ao carácter matricial do bem, ao seu interesse 
como testemunho simbólico e religioso, ao seu 
valor estético, técnico e material intrínseco, à sua 
conceção arquitetónica, urbanística e paisagísti-
ca, e à sua extensão e ao que nela se reflete do 
ponto de vista da memória coletiva.”

VIAJAR PARA LISBOA, 
ALENTEJO CENTRAL 
E ALGARVE VAI CUSTAR 
NO MÁXIMO 40 EUROS
A Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Litoral, a Área Metropolitana 
de Lisboa, a Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Central e a Comunidade 
Intermunicipal do Algarve assinaram, no 
passado dia 22 de agosto, os contratos 
inter-administrativos relativos à partilha 
de competências de Autoridade 
de Transportes no Serviço Público de 
Transporte de Passageiros Inter-regional. 
Com a celebração destes acordos, 
que corresponde à segunda fase da 
implementação da redução de tarifários 
nos transportes públicos no Litoral 
Alentejano, as famílias do litoral alentejano 
passam a ter acesso aos transportes 
públicos a um preço consideravelmente 
mais baixo, não só dentro dos cinco 
municípios do Litoral Alentejano, como 
também nas viagens realizadas, através 
da Rodoviária do Alentejo, para a Área 
Metropolitana de Lisboa, para o Alentejo 
Central e para o Algarve.
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EDUCAÇÃO

    No passado dia 11 de setembro foi inaugurada 
a nova escola do 1.º ciclo do ensino básico de 
Grândola, após a realização de obras de requali-
ficação. Na presença de centenas de pessoas, e 
de forma simbólica, António Figueira Mendes pro- 
cedeu ao descerramento da placa, conjuntamen- 
te, com a Delegada Regional da Educação, Maria 
João Charrua, a que se seguiram as suas breves 
intervenções, e ainda da diretora do Agrupamen- 
to de Escolas Ana Lúcia Almeida. A cerimónia de 
inauguração prosseguiu com uma visita pelo no- 
vo edifício e pelas instalações requalificadas. A 
escola está dotada de sistema de aquecimento, 
isolamento térmico dos edifícios, sistema auto- 
mático de renovação constante do ar – AVAC, no- 
va biblioteca, e um novo edifício – onde se integra 
o refeitório e 4 salas de aulas – que permite o re- 
gresso dos alunos do 4.º ano de escolaridade a es- 
te espaço educativo. Para António Figueira Mendes 
”foi um caminho complexo mas com um resul- 
tado muito interessante. Como foi possível cons- 
tatar pelas centenas de pessoas presentes na 
cerimónia, este é um equipamento de extrema 
importância para a comunidade educativa“.  

EB1 DE GRÂNDOLA JÁ ESTÁ 
EM FUNCIONAMENTO
EQUIPAMENTO REQUALIFICADO BENEFICIA CERCA DE 400 CRIANÇAS
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EDUCAÇÃO

No sentido de garantir a todos os alunos do concelho de Grândola 
o direito ao ensino e igualdade de oportunidades, o município irá 
comparticipar na totalidade os passes escolares dos estudantes 
que frequentam o ensino secundário, com idade até aos 18 anos. 
A comparticipação a 100% beneficia, este ano, mais de 50 alunos, 
num investimento estimado de 31 mil euros. Com esta medida o 
município assegura transporte gratuito a todos os alunos que 
frequentam o ensino básico e secundário regular e que estejam 
abrangidos pela escolaridade obrigatória.

ALUNOS DO ENSINO 
SECUNDÁRIO COM PASSES 
ESCOLARES 
COMPARTICIPADOS A 100% 

    Bruce Hopkins (Hoppo) deslocou-se ao nosso 
concelho, entre 28 de julho e 4 de agosto, a con- 
vite do Município e da Associação de Nadadores 
Salvadores Seagull Rescue. A visita surgiu na 
sequência da participação dos atletas grando-
lenses no campeonato do mundo de salvamen-
to aquático disputado no final de 2018 na cidade 
de Adelaide na Austrália, durante o qual a comi- 
tiva da Seagull Rescue teve oportunidade de 
conhecer Hoppo e as instalações dos nadadores 
profissionais de Bondi – a praia mais conhecida 
da Austrália e uma das mais famosas do mundo 
– que Hoppo coordena desde 2000.
A sua visita a Grândola incluiu a deslocação às 
praias da nossa frente atlântica, Hoppo teve ain- 
da a oportunidade de conhecer a realidade do 
trabalho desenvolvido pelos nadadores salva-
dores portugueses, em particular pelos nadado- 
res da Seagull Rescue, e todo o sistema de vigi- 
lância e assistência a banhistas em vigor.
Bruce Hopkins tem um longo percurso no salva-
mento aquático, com várias distinções e prémi-
os, e tornou-se mundialmente conhecido atra- 
vés da série Bondi Rescue, que retrata o dia-a-
-dia dos nadadores salvadores e todo o ambien- 
te que se vive em torno da praia. O trabalho rea- 
lizado por Hoppo e a sua equipa é considerado 
um exemplo mundial.

     As escolas primárias das Ameiras e da Aldeia 
do Futuro, bem como, os respetivos jardins- 
-de-infância, também receberam obras de requa- 
lificação recentemente. As duas intervenções 
incluíram a construção de novas instalações sa- 
nitárias, construção de rampas de acesso, a co- 
locação de caixilharias de alumínio nos pátios/ 
alpendres, melhoramento dos pisos e imperme-
abilizações e pinturas de todos os edifícios. As 
intervenções tiveram um custo total superior a 
280 mil €. Durante a pausa letiva do Natal se- 
rão instalados novos equipamentos lúdicos em 
ambas as escolas.

ESCOLAS DAS AMEIRAS E DA ALDEIA DO FUTURO 
TAMBÉM FORAM REQUALIFICADAS

280
AS INTERVENÇÕES TIVERAM UM CUSTO

TOTAL SUPERIOR A

MIL €



CARTAZ DE LUXO E PRODUTOS 
ENDÓGENOS MARCAM EDIÇÃO DE 2019
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FEIRA DE AGOSTO

A VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS TEM SIDO UMA APOSTA DO EXECUTIVO MUNICIPAL COLÓQUIO “RECURSOS ENDÓGENOS – RAÍZES DO PASSADO COM OLHOS NO FUTURO” 

A NAVE CENTRAL DEU LUGAR A UMA TRADICIONAL ADEGA ONDE OS VISITANTES TIVERAM A OPORTUNIDADE 
DE SABOREAR ALGUNS DOS PRODUTOS MAIS CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO ACOMPANHADOS POR VINHOS 
DE PRODUTORES REGIONAIS

     Os cinco dias mais animados do litoral alente-
jano regressaram, e ao grande palco do evento 
subiram os lendários Xutos e Pontapés, o artista 
de música pop portuguesa, David Carreira, ainda 
Miguel Ângelo com a banda da SMFOG, a vibran-
te Blaya e os sons dos DJ referência em Portu-
gal: Mastiksoul, Dynamic Duo e Wilson Honrado. 
Mais uma vez, o certame, fica marcado por nú- 
meros históricos de visitantes, provando que há 
milhares de turistas que incluem a passagem 
pela feira de agosto nas suas férias em busca de 
diversão, boa música, produtos artesanais, e gas- 
tronomia típica alentejana. 
Na edição de 2019 destaque para os produtos 
endógenos: arroz e azeite são considerados pro- 
dutos locais reconhecidamente importantes no 
desenvolvimento económico do nosso território e 
foram o tema da exposição que esteve patente 
ao longo do certame.
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FEIRA DE AGOSTO

FESTIVAL HÍPICO WILSON HONRADO TENDA ANIMAL

DYNAMIC DUO PRAÇA DA FEIRA DE AGOSTO VISITA AOS EXPOSITORES

XUTOS E PONTAPÉS SESSAO DE ABERTURA DA FEIRA DE AGOSTO MASTIKSOUL

DAVID CARREIRA THE PRESIDENTS MIGUEL ÂNGELO E SMFOG

GASTRONOMIA REGIONAL BLAYA DADDY JACK BAND

ANIMAÇÃO DE RUA FEIRA FRANCA TASQUINHAS PRODUTOS REGIONAIS



REQUALIFICAÇÃO DA CASA 
FRAYÕES METELLO
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DESTAQUE

O Município de Grândola vai avançar com a obra de requalificação da casa Frayões Metello. O edifício, que apresenta atualmente 
diversos problemas, ao nível do seu estado de conservação, destina-se, após a recuperação, à instalação da sede do Museu Municipal 
Polinucleado de Grândola e ao Núcleo Museológico de Etnografia do Município, contemplando espaços para exposições de longa duração 
e temporárias, receção, serviços educativos, centro de documentação, conservação preventiva e reservas para o acervo museológico.

ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
    A casa Frayões Metello, localizada na Rua Vaz 
Pontes, é considerada uma das mais importan- 
tes casas nobres da vila de Grândola. Exemplar 
da arquitetura civil do século XVIII, de feição se- 
nhorial, foi residência de várias famílias da go- 
vernança local. Em 1866 o Município deliberou 
adquirir o imóvel a Bernarda Joaquina de Sande 
Abelha, para aí ser instalada a Administração do 
Concelho, a Conservatória do Registo Civil e Pre- 
dial, a Repartição da Fazenda Pública, e as Es- 
colas do Ensino Primário de ambos os sexos. Na 
década de 1930 estavam aqui instaladas a Re- 
partição de Finanças, a Tesouraria da Fazenda 
Pública, a Escola Feminina, a Escola Masculina, 
e as residências dos professores. Na segunda  

metade do século XX o edifício foi ainda ocupado 
por outros serviços, nomeadamente pela Biblio-
teca Fixa da Fundação Calouste Gulbenkian e 
pela Delegação Escolar de Grândola. Após o 25 
de Abril de 1974, alguns dos restantes espaços 
foram disponibilizados para habitação, e outros 

cedidos a movimentos sociais e a uma organiza- 
ção sindical. A Delegação Escolar de Grândola 
encerrou, aqui, no ano de 2000. Desde 2004 está 
instalado neste edifício o Serviço de Património 
Histórico, Cultural e Museus do Município de Grân- 
dola.

CASA SENHORIAL DO SÉCULO XVIII VAI RECEBER O NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE ETNOGRAFIA DO MUNICÍPIO
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DESTAQUE

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL
Na generalidade foram detetados diversos pro- 
blemas no edifício/conjunto edificado, nomeada-
mente, a degradação generalizada das cobertu-
ras, caleiras, rufos, remates, elementos cerâmi-
cos do revestimento e elementos de madeira: 
pavimentos, rodapés, tetos e suporte das telhas 
do corpo principal. Verificou-se ainda a fissura- 
ção em paredes mestras exteriores, a degrada- 
ção generalizada das construções/ampliações 
mais recentes, realizadas no Séc. XX, e deficiên-
cias gerais nos sistemas de abastecimento de 
águas, de drenagem de águas residuais e plu- 
viais e da rede elétrica.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
A proposta de intervenção inclui a demolição de 
todas as construções recentes e dissonantes; 
substituição de caleiras, rufos, algerozes e tubos 
de queda da cobertura; recuperação da cobertu-
ra do edifício principal, com reaproveitamento 
dos madeiramentos estruturais em bom estado; 
remoção das argamassas deterioradas e de ba- 
se cimentícia e aplicação de rebocos novos, à ba- 
se de cal, seguida de aplicação de pinturas de si-  

licatos, às cores existentes, com adição de pig- 
mentos minerais; consolidação de fissuras em 
paredes mestras exteriores e interiores e reforço 

estrutural de paredes e fundações; limpeza, re- 
moção de argamassas cimentícias, preenchimen- 
to de lacunas e colagem de fragmentos de can- 
tarias das fachadas exteriores; tratamento dos 
gradeamentos das janelas de sacada; instalação 
de elevador/monta-cargas, a partir do piso térreo; 
construção de paredes divisórias e instalação de 
redes de abastecimento de águas e de drenagem 
de esgotos e de equipamentos sanitários nas no- 
vas instalações sanitárias; renovação das redes 
elétricas e de telecomunicações; reconstrução 
da parte do prédio que foi demolida, destinada às 
reservas do núcleo museológico; execução de 
arranjos exteriores.

838.782,78€ + IVA

A OBRA ENCONTRA-SE EM FASE DE CONCURSO PÚBLICO E TEM COMO VALOR BASE: 



ENCONTRO DA CANÇÃO 
DE PROTESTO
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ANIMAÇÃO DE VERÃO

EXPOSIÇÃO DE CAPAS DE DISCOS DE VINIL 
– PRODUÇÃO DISCOGRÁFICA EDITADA EM PORTUGAL 
ENTRE 1960 E 1978

LUÍS GALRITO E A SUA BANDA APRESENTARAM O SEU 
MAIS RECENTE DISCO, MENINO DO SONHO PINTADO, 
NUM DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE APALAVRA, MÚSICA 
E IMAGEM

MOMENTO DE POESIA – É URGENTE CONSTRUIR CERTAS 
PALAVRAS PELOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE GRÂNDOLA E DA ESCOLA PROFISSIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GRÂNDOLA

SIMPÓSIO DE ESCULTURA REFORÇA 
INVESTIMENTO NA ARTE PÚBLICA

    O sucesso originado pela Exposição Coletiva 
de Escultura, patente em maio de 2018 na vila 
morena, levou a Câmara Municipal a organizar o 
Simpósio de Escultura em Pedra, que decorreu 
entre os dias 16 e 30 de setembro, com a partici- 
pação de três reconhecidos escultores portugue- 
ses: Jorge Pé-Curto, Paulo Neves e Vitor Ribei- 
ro. Os artistas criaram três esculturas de pedra 
a instalar em Grândola, no Carvalhal e em Meli- 
des que pretendem contribuir para a valorização 
dos espaços públicos do ponto de vista artístico, 
estético, identitário e patrimonial. No âmbito do 
simpósio Jorge Pé-Curto realizou uma obra em 
homenagem a Fernando Pessoa e aos seus hete- 
rónimos, que será colocada num local nobre da 
vila de Grândola. Paulo Neves teve como refe- 
rência a maior extensão de linha de praias do país, 
com condições ambientais e paisagísticas de ele- 
vado interesse, concebendo uma peça sobre o 
mar e o sol colocada na 1ª rotunda à entrada do 
Carvalhal, de acesso à localidade e à Alameda 
das Praias. Finalmente, Vitor Ribeiro entendeu 
prestar um tributo à tradição oleira de Melides, 
produzindo uma obra que irá ser colocada no 
espaço requalificado do núcleo museológico da 
Olaria de Melides. O simpósio decorreu em espa- 
ço aberto, no exterior do Complexo Desportivo Mu- 
nicipal José Afonso, e teve com como objetivo 
contribuir para o despertar do interesse da comu- 
nidade pela arte, e estimular os mais jovens para 

a criatividade artística. A intervenção artística re- 
velou ser um importante projeto cultural, inédi- 
to na política cultural do município, demonstra-

tivo da importância do investimento na cultura e 
nas artes como fator de desenvolvimento com 
impacto social, cultural, patrimonial e turístico.

     Entre 11 e 13 de outubro Grândola acolheu o 
Encontro da Canção de Protesto, iniciativa orga- 
nizada pelo Observatório da Canção de Protesto. 
O encontro, com a participação de dezenas de 
figuras maiores da cultura portuguesa relaciona-
das com o universo da canção de protesto, apre- 
sentou a uma vasta e interessada assistência nos 
espetáculos musicais, colóquios, sessões teste-
munhais, exposições e documentários. No final o 
Presidente da Câmara de Grândola, entidade pro- 
motora do OCP, destacou e agradeceu o envolvi-
mento de todas as entidades parceiras no Obser-
vatório, cujo espírito de disponibilidade, coopera- 
ção e fraternidade foi determinante para o reco- 
nhecimento unânime do sucesso da iniciativa.
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SUNSET PARTY ASSINALA     
DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 

B breves

GRÂNDOLA NA ROTA 
DO CAMPEONATO EQUESTRE 
NACIONAL
O raide equestre de Grândola, que se realizou 
no passado dia 12 de outubro, na freguesia 
de Melides, teve a participação de cerca de 
40 conjuntos, e contou para o Campeonato 
Equestre Nacional e para a Taça de Portugal. 
João Pedro Carpinteiro, com Tambor Cid 
venceu a prova com uma velocidade média 
de 20,821 km/h. Em segundo lugar ficou Rui 
Lanternas com Mayo De La Galana, e em 
terceiro lugar Leonor Moreira. No conjunto 
das duas provas da Taça de Portugal (CEI 1* 
80km e segunda prova da Taça de Portugal), 
Rui Lanternas alcançou o primeiro lugar. No 
CEP 80km ficou em primeiro lugar, Paulo 
Serrano com Calimero De Cr, em segundo 
lugar José Maria Caeiro com Iris do 
Inquisidor, e em terceiro lugar Felipe Ramos 
Pateiro com Eleita. No CEP 40km alcançou 
o primeiro lugar, Francisco Lopes Duarte com 
Ira Bint Shima, no segundo lugar Ricardo 
Moura Tavares com Haley, e em terceiro 
lugar Alexandre Grilo com Hércules. 

SEMANA EUROPEIA 
DO DESPORTO: CENTENAS 
ADERIRAM ÀS ATIVIDADES
De 23 a 29 de setembro assinalou-se a 
semana europeia do desporto com diversas 
acções desportivas. Cada vez mais motivados 
para a prática de exercício físico e mais 
sensibilizados para um estilo de vida mais 
saudável, centenas de grandolenses 
aderiram em massa à iniciativa. 
Ao longo da semana europeia do desporto 
foi possível participar nos treinos semanais 
do Centro Municipal de Marcha e Corrida, 
e experimentar Triatlo para Todos, uma 
organização do clube Amiciclo.
A semana terminou cheia de energia com 
duas atividades: um passeio pedestre 
organizado pelo Grupo de Pedestrianismo 
Caminheiros de Grândola onde participaram 
cerca de 150 pessoas, e ainda a Gincana pelo 
coração onde estiveram presentes miúdos 
e graúdos. 

SELEÇÃO NACIONAL 
DE SALVAMENTO AQUÁTICO 
RUMOU A ITÁLIA APÓS ESTÁGIO 
EM GRÂNDOLA
A terceira participação consecutiva 
da Seleção Nacional de Salvamento Aquático 
no Campeonato Europeu, no passado mês 
de setembro, valeu à equipa o honroso 14.º 
lugar da classificação geral, no total de 21 
países. A selecção nacional, que realizou 
em Grândola o estágio de preparação, 
é composta por 11 elementos dos quais sete 
integram a Associação de Nadadores 
Salvadores de Grândola “Seagull Rescue”, 
atual Campeã Nacional de Salvamento 
Aquático. 
Durante os cinco dias de campeonato 
europeu foram disputadas 11 provas em 
piscina e dez em mar, separadas nas 
categorias femininas e masculina. A Seagull 
Rescue alcançou a melhor classificação 
de sempre naquele que é único desporto 
mundial "Educativo que Salva Vidas". 

    O Largo São Sebastião foi palco, no passado 
dia 12 de agosto, de uma Sunset Party para assi- 
nalar o Dia Internacional da Juventude. “No meu 
tempo é que era” teve como objetivo construir um   

álbum de memórias intergeracional através de 
livros em branco à espera das histórias da juven- 
tude de quem passava. A Sunset Party com DJ Ivo 
Electrónico contou com a colaboração da Comis-

são de Finalistas 2019/2020 da ESAIC, e parce- 
ria da Associação para o Planeamento da Família 
que realizou uma campanha de sensibilização 
e prevenção sobre saúde sexual e reprodutiva.



#.12 INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

MEMÓRIA E PATRIMÓNIO

Na primeira sessão de Câmara realizada após a Implantação da República, em 12 de outubro, foi aprovado por unanimidade inaugurar “…na 
sala das sessões do edifício dos Paços do Concelho, o retrato a oleo do grande democrata, em signal de gratidão e como reconhecimento 
pelos muitos e relevantes serviços que elle tem prestado a este concelho e à causa da Republica.”4, o que se concretizou em sessão solene 
de 6 de novembro de 19105. 

Dada a importância que Grândola assumiu no seio da propaganda e da gestão 
municipal republicana, prosseguidas por José Jacinto Nunes, de que é exemplo incontestado 
a sua Câmara Municipal ser, em 1882, a única no país declaradamente republicana1, considerou-se pertinente reeditar, 
no âmbito do 109.º aniversário da implantação da República Portuguesa, o Roteiro republicano da vila de Grândola. 
O Roteiro republicano identifica e dá a conhecer espaços e memórias do republicanismo local. Nesta publicação é proposto um percurso pedestre, ao longo do qual são visitados 
topónimos, casas comerciais, edifícios públicos, associações de recreio, exemplares arquitetónicos da época e representações escultóricas e iconográficas. 

    José Jacinto Nunes nasceu em 25 de outubro 
de 1839, em Pedrógão Grande, e faleceu em 
Grândola em 9 de novembro de 1931.
Frequentou o Seminário de Coimbra, tendo-o 
abandonado para se inscrever na Faculdade de 
Direito, onde se formou em 1865. Integrado numa 
geração que viveu sob a influência dos valores 
da Revolução Francesa (1789), Jacinto Nunes 
revelou-se um grande entusiasta dos ideais de- 
mocráticos e republicanos.
Exerceu advocacia na sua terra natal e, em 
1866, foi nomeado Administrador do Concelho 
de Grândola. 
Casou em 7 de junho de 1869, na igreja de Santa 
Margarida da Serra, com Maria da Natividade 
Paes e Vasconcelos. 
De 1870 em diante exerceu, quase ininterrupta-
mente, o cargo de presidente da Câmara Munici- 
pal de Grândola.
Fez parte do Diretório do Partido Republicano, 
tendo sido vítima de perseguições e preso por 
duas vezes. Foi eleito deputado, integrou a Câ- 
mara do Senado, tomou parte na Assembleia Na- 

cional Constituinte, mas nunca quis ser ministro, 
nem nunca foi condecorado.
Partidário do princípio da descentralização admi- 

nistrativa, enquanto administrador local a sua 
ação pautou-se pela intransigente e contínua de- 
fesa e promoção do Concelho de Grândola. 
Contribuindo de modo assinalável, desde jovem, 
para a promoção dos valores de cidadania e 
para a difusão do ideário republicano, no final da 
vida demonstrou-se abertamente dececionado 
com a sua materialização. Sintomaticamente, 
alterou o título da sua obra Reivindicações De- 
mocráticas para Ilusões Perdidas. Venerado pe- 
los seus contemporâneos permanece como uma 
incontornável referência do republicanismo e do 
poder local2.
Neste sentido, em 1887, o vereador Francisco 
António da Cruz propôs que se atribuísse o no- 
me do Dr. José Jacinto Nunes à Rua dos Es- 
cudeiros “…em virtude dos serviços prestados a 
este concelho e nomeadamente a creação do 
julgado municipal de Grandola…”. A proposta foi 
aprovada, com a particularidade de o nome ter 
sido inscrito, em relevo, em duas chapas de ferro 
fundido, o que o destacou no universo da topo- 
nímia da vila3. 

1 Cf. Arquivo Municipal de Grândola, Câmara Municipal de Grândola, Atas das vereações, liv. AB1/64, f. 128v. (PT/AMGDL/CMGDL/AB/1/00068).
2 Cf. NUNES, Idálio, A Grândola de Jacinto Nunes: uma República antes da Revolução?. Artigo disponível no sítio web do Arquivo Municipal de Grândola: arquivo.cm-grandola.pt
3 Cf. Arquivo Municipal de Grândola, Câmara Municipal de Grândola, Atas das vereações, liv. AB1/65, fl. 94v. (PT/AMGDL/CMGDL/AB/1/00069).
4 Cf. Arquivo Municipal de Grândola, Câmara Municipal de Grândola, Atas das vereações, liv. AB1/73, fl. 75v. (PT/AMGDL/CMGDL/AB/1/00077).
5 Cf. Arquivo Municipal de Grândola, Câmara Municipal de Grândola, Atas das vereações, liv. AB1/73, fl. 80 (PT/AMGDL/CMGDL/AB/1/00077).

DA VILA DE

ROTEIRO

GRÂNDOLA

REPUBLICANO
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ATIVIDADE MUNICIPAL

1.ª Concentração Motard – Moto Clube 
de Grândola

Vivam as Férias – Verão 2019 Vivam as Férias – Verão 2019 Vivam as Férias – Verão 2019

Apresentação do livro “A Escrava 
Domingas” de António Chainho

Comemorações do Dia Mundial 
do Coração

RETROSPETIVA

É uma vez… Som do Algodão Reunião Distrital dos Serviços Municipais 
de Proteção Civil

Encontro da Canção de Protesto – Canções 
de resistência portuguesas pelo Ensemble 
da SMFOG

Encontro da Canção de Protesto – Sessões 
testemunhais dedicadas ao universo 
da canção de protesto

Encontro da Canção de Protesto 
– Encontro-colóquio do Conselho 
Consultivo do OCP

Encontro da Canção de Protesto – Grupo 
Coral Vila Morena

Rui Dolores conquista 4.º lugar 
no XTERRA European Tour 2019 

Grândola com três atletas no Campeonato 
do Mundo de Pesca de Mar Sub 16 e Sub 21

Grândola apoia a Seleção Nacional
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FREGUESIAS OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

Tendo em conta a falta de habitação existente na Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede 
do Sádão, a Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver um grande esforço na recuperação de moradias 
com o objetivo de criar condições para que as famílias com necessidades económicas possam ter direito 
a habitação condigna e permaneçam em Azinheira dos Barros. No passado mês de outubro, concluímos 
a requalificação de mais uma moradia que conta com 3 quartos e que irá permitir receber uma família 
com um agregado familiar de maior dimensão. Esta habitação será cedida através de uma renda social 
e faz subir para 4 o número de habitações com rendas acessíveis da Junta de Freguesia, aumentando 
também em 4, o número de famílias apoiadas pela Junta de Freguesia.

CARVALHAL

Neste ano de 2019 realizou-se a 14ª edição da Feira Anual de S. Romão na Freguesia do Carvalhal, nos 
dias 8,9,10 e 11 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 e na qualidade dos espetáculos. Este ano contámos com um maior número 
de visitantes em todos os dias de feira. O Grupo Lebres de Domingo juntou-se a este evento com 
a organização da 3ª 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 e Juventude Desportiva 
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 5º ano consecutivo, a Freguesia do Carvalhal em parceria com a Juventude Desportiva 
do Carvalhal realizou a 5ª Maratona de BTT Carvalhal, no dia 18 de agosto, uma prova desportiva com 
dois percursos, a Meia Maratona de 40 Km e Maratona de 65 Km, onde participaram 220 atletas.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA

No passado dia 8 de Setembro na Aldeia de Santa Margarida da Serra realizou-se mais uma vez a Festa 
em Honra da Nossa Senhora da Saúde, mantendo assim a tradição. Destacamos a participação do coro 
da Paróquia bem como dos escuteiros. A nossa banda da SMFOG (Música Velha) esteve presente para 
abrilhantar a procissão. Seguida a parte religiosa o Largo da Igreja encheu-se para ouvir os cantares 
alentejanos, pelo Grupo Coral e Instrumental os Caminheiros de Grândola, O Grupo Coral Vozes 
de Grândola e o 4 V´S e por fim dançaram ao som de Mário Neves. 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. 
Início do ano lectivo 2019/2020
A Junta de Freguesia visitou todas as salas do Ensino Básico e Prés Primárias da freguesia neste início 
de ano lectivo e ofereceu uma lembrança a cada sala. Em mais um início de um ano lectivo, cheio 
de novos desafios, muitos sucessos e conquistas, a Junta de Freguesia continua a ter a Educação como 
uma prioridade. São cada vez mais as responsabilidades da autarquia nos Jardins-de-Infância e Escolas 
da freguesia. E, por isso, o objectivo é continuar a apoiar as diversas instituições ligadas à Educação. 
Acreditamos que só com um trabalho de verdadeira parceria é possível criar mais e melhor Educação. 
Um excelente ano lectivo a toda a Comunidade Educativa! 

JUNTA DE FREGUESIA REQUALIFICA HABITAÇÃO PARA ARRENDAMENTO ACESSIVEL

FESTA EM HONRA DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE – SANTA MARGARIDA DA SERRA

ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO

MELIDES

A equipa de Futebol Sénior da Juventude Desportiva Melidense, vai participar nesta Época Desportiva 
de 2019 / 20 no Campeonato da 2 ª Divisão da Associação de Futebol de Setúbal, conjuntamente com 
as seguintes equipas: Seixal Clube 1925, Almada, Trafaria, Alcacerense, Quintajense, G C Corroios, G D 
Lagameças, União Banheirense, A D Quinta de Conde, Monte da Caparica A C, A C R U T Zambujalense, 
Estrela St. André, Brejos de Azeitão, Samouquense e C D R Águas de Moura. O Plantel é constituído pelos 
Atletas: João Areias, Joel Estevão, Marcelo Campião, Alexandre Gonçalves, Pedro Estevem, António 
Salgado, Diogo Almeida, Daniel Parreira, David Matias, Henrique Afonso, Fábio Ferreira, Fábio Santos, 
Rafael Peixeiro, Tiago Ferreira, Miguel Louzeiro, Filipe Rocha, Nuno Pinto, José Salgado, Gonçalo Valente, 
Cristiano Vilhena, Rui Pereira, João Douradinha e Bruno. Treinador, Luís Chainho (Curso de Nível 4 – UEFA 
Pro), adjunto Pedro Pinela nível 1, o Diretor Desportivo é Márcio Parreira. O Clube tem também, 
as modalidades de Pesca, 10 elementos (Competições Individuais, nos Nacionais 3 e 7 no Regional). 
Atletismo 15 Elementos. BTT 7 Atletas. Futebol de Veteranos 23 Elementos.

JUVENTUDE DESPORTIVA MELIDENSE

›

›

›

›
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OBRAS MUNICIPAIS

TOPO POENTE DO JARDIM 1.º DE MAIO JÁ REABRIU AO PÚBLICO

NOVA CIRCULAR DE VALE FIGUEIRA 
ESTÁ CONCLUÍDA

Reabriu ao público, recentemente, o topo poente do 
Jardim 1.º de Maio. Esta zona segue a linha do projeto 
que está a ser implementado – que visa manter a con- 
figuração original do jardim, os seus ambientes e ma- 
teriais – preservando a sua identidade. A intervenção 
nesta zona incluiu a renovação do sistema de drenagem 
de águas pluviais, novas redes de fornecimento de água 
e de rega automática, novo pavimento em saibro agre- 
gado – confortável e resistente, novas zonas verdes 
com as áreas de relvado contidas por manchas ar- 
bustivas e herbáceas de cores e texturas contrastan-
tes – cuja disposição permite uma redução do con- 
sumo de água, novo mobiliário urbano, novos candeei- 
ros com iluminação led e o restauro e limpeza dos 
monumentos existentes. Os trabalhos prosseguem 
nos restantes espaços do jardim e zona envolvente, 
estando prevista para breve a conclusão das obras de 
requalificação desta zona urbana da vila. 

A intervenção de beneficiação das condições de circulação automóvel e pedonal, um investi-
mento do Município de Grândola de 135 mil €, teve início em abril, e contemplou trabalhos de 
remodelação da rede de águas, construção da rede de pluviais, execução de passeios e pa- 
vimentação em alcatrão da nova circular. A obra agora concluída em Vale Figueira, na fregue-
sia de Melides, vai proporcionar uma circulação mais segura e cómoda.

REQUALIFICAÇÃO DA FONTE DA ROTUNDA DA PRAÇA 
DA REPÚBLICA GARANTE REDUÇÃO SUPERIOR 
A 50 % DOS CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA
O Município de Grândola concluiu recentemente as obras de requalificação da fonte da rotun-
da da Praça da República. A intervenção, com um custo de cerca de 20 mil euros, incluiu a 
substituição dos equipamentos existentes por equipamentos mais eficientes, nomeadamente 
a substituição dos 38 projetores de halogéneo por 18 projetores com tecnologia LED, novas 
bombas e colocação de sistemas de filtração e desinfeção de água e reparação das juntas de 
revestimento, que garantem uma redução superior a 50% dos consumos de água e de ener- 
gia. A eficiência energética é uma das principais apostas do Executivo Municipal que tem vin- 
do a realizar intervenções em diversos equipamentos e espaços públicos.

BALNEÁRIO PÚBLICOS DE MELIDES REABREM 
EM NOVEMBRO APÓS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
O Município de Grândola concluiu recentemente as obras de requalificação dos Balneários 
Públicos de Melides – uma reivindicação antiga da população, do comércio e dos serviços 
envolventes à Praça do Mercado. A intervenção, que teve um custo superior a 50 mil €, in- 
cluiu a requalificação da rede de esgotos, água e eletricidade, a criação de Wc para pessoas 
portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, novos equipamentos sanitários e pintura 
exterior e interior do Edifício.

CORETO
RECEBEU

OBRAS
DE RESTAURO

O Coreto da Vila de Grândola, construído entre 
1927 e 1930 no jardim Dr.º Júlio do Rosário 
Costa, recebeu obras de restauro. Os trabalhos 
foram desenvolvidos pelos serviços municipais 
e incluíram a substituição da cobertura, repara- 
ção de ferragens danificadas e pintura.

+50
MIL €

+20
MIL €

135
MIL €






