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Estimados Grandolenses,
Infelizmente, a necessidade de obras na Escola Secundária António Inácio da Cruz não é um 
problema novo. Há várias dezenas de anos que sucessivas gerações de alunos, pais, professo- 
res e funcionários se deparam com uma escola com graves problemas estruturais, sem o mí- 
nimo conforto e as mínimas condições para o ensino/aprendizagem. A sua requalificação é 
uma reivindicação antiga da comunidade grandolense, mas até aos dias de hoje nenhum Go- 
verno a quis assumir. O assunto voltou, e bem, à ordem do dia, com o empenho da Comuni-
dade Educativa e da Câmara Municipal. 

Lamentavelmente, parece que o Governo prefere entrar “no jogo do empurra” tentando passar 
a resolução do problema para a autarquia. Cada um tem de assumir as suas responsabili-
dades. A Câmara tem assumido as suas e a recente requalificação da EB1 de Grândola e das 
Escolas Rurais é um claro exemplo disso. A ESAIC é, e sempre foi, da responsabilidade do 
Ministério da Educação. Como em outros locais do país, o Governo também em Grândola deve 
assumir a sua responsabilidade e avançar com esta obra, proporcionando à Comunidade Edu- 
cativa grandolenses as condições a que tem direito.

Obviamente que estamos disponíveis para colaborar, mas não podemos substituir o Governo 
nas respostas que a Lei determina serem da sua responsabilidade. É isto que transmitiremos 
à nova Secretária de Estado da Educação, na audição que solicitámos e que esperamos que se 
concretize o mais breve possível.

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
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

ESCOLA SECUNDÁRIA ANTÓNIO INÁCIO DA CRUZ
É TEMPO DE O GOVERNO ASSUMIR AS SUAS RESPONSABILIDADES!

Lamentavelmente, parece que 
o Governo prefere entrar “no jogo 
do empurra” tentando passar 
a resolução do problema para 
a autarquia. Cada um tem 
de assumir as suas 
responsabilidades.

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

ERMIDA DE NOSSA SENHORA DA 
PENHA VAI SER CLASSIFICADA COMO 
MONUMENTO DE INTERESSE PÚBLICO
A Direção Geral do Património Cultural 
determinou a abertura de procedimento 
de Classificação da Ermida de Nossa 
Senhora da Penha, incluindo o património 
móvel integrado, como Monumento 
de Interesse Público. Para o Município 
de Grândola esta futura classificação, 
reveste-se de enorme importância e vem 
consolidar a política municipal de valorização 
e preservação do património religioso
 e edificado, refletindo o intenso trabalho 
que tem sido desenvolvido nos últimos anos 
em prol da salvaguarda do património 
e da memória coletiva.

PRESIDENTE DISTINGUIDO 
COM PRÉMIO “PERSONALIDADE”

António Figueira Mendes foi distinguido com 
o prémio “Personalidade” atribuído pelo 
jornal Semmais. A distinção foi entregue ao 
autarca durante a 2.ª Gala S+, realizada no 
dia 13 de dezembro, no Seixal, que juntou 
cerca de 300 figuras públicas, empresários, 
políticos e representantes de diferentes 
instituições das regiões de Setúbal 
e Alentejo. A Gala tem como objetivo 
“homenagear personalidades e instituições 
das duas regiões que se tem destacado 
no seu trabalho, e a quem reconhecemos 
mérito e relevância nas dinâmicas 
de desenvolvimento económico, cultural, 
social e político”.

PROJETO “TAMPAS E CARICAS” 
APOIA CASA DO POVO DE MELIDES 
No âmbito do projeto “Tampas e Caricas” 
foi realizada, no dia 19 de dezembro, pelo 
Município, mais uma entrega de equipamentos. 
Desta vez a instituição eleita foi a Casa 
do Povo de Melides, à qual foram entregues 
três camas elétricas articuladas e respetivas 
grades, e um cadeirão de repouso, no valor 
total de 1.962,00€. O sucesso do projeto 
deve-se à forte participação da população 
do Concelho que recolhe as tampas 
de plástico e de metal e as entrega na 
Universidade Sénior para que possam ser 
recicladas, através da Resialentejo, e assim 
alcançar o valor que permitirá a aquisição 
de novos equipamentos.
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GRÂNDOLA NA LINHA DA FRENTE CONTRA 
O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO     
QUE O GOVERNO QUER IMPOR AOS MUNICÍPIOS   
   O Município de Grândola tem mantido a sua 
posição firme e determinada contra o processo 
de descentralização que está em curso. No passa- 
do dia 8 de janeiro, António Figueira Mendes 
esteve reunido com a Ministra da Modernização 
do Estado e da Administração Pública, Alexan-
dra Leitão, e com o Secretário de Estado da Des- 
centralização e da Administração Local, Jorge 
Botelho, nas instalações da CIMAL, em Grândo-
la, juntamente com os presidentes de Alcácer 
do Sal, Odemira, Santiago do Cacém e Sines. 
Durante o encontro, os Presidentes dos 5 Muni- 
cípios tiveram oportunidade de apresentar ques- 
tões e de manifestar as suas preocupações so- 
bre os temas abordados, e defenderam o adia- 
mento deste pacote de transferência de com- 
petências, para que se possa refletir sobre uma 
verdadeira descentralização, que inclua os
meios financeiros adequados e a criação das 
regiões administrativas. No dia 12 de janeiro, o 
Presidente da Câmara participou na Conferên-
cia “Caminhos da Descentralização” que se rea- 
lizou na cidade do Porto. No final dos trabalhos 
os autarcas subscreveram a Declaração do Por-  

to/Rivoli que refere “Os autarcas reunidos, no 
Rivoli, no dia 12 de janeiro de 2020, no âmbito 
da conferência “Os caminhos da descentra- 
lização” organizada pelo JN, e que represen-
tam, seguramente, uma grande parte dos 
portugueses, instam o Governo a suspender 

de imediato a aplicação da Lei 50/2018, de 16 
de agosto, quanto à obrigatoriedade da trans-
ferência, em 2021, de todas as competências 
nela previstas, para os municípios, tendo em 
vista retomar o processo negocial com os au- 
tarcas.”

xas que têm chegado à autarquia acerca “do  
deficiente funcionamento da conservatória dos 
registos civil, predial e comercial de Grândo-
la onde diariamente se acumulam longas filas 
de utentes que aguardam horas a possibili-
dade de serem atendidos”. O município consi- 
dera que os serviços da conservatória não têm 
acompanhado a tendência de crescimento eco- 
nómico do Concelho, resultado dos inúmeros 
projetos turísticos e imobiliários na frente atlân- 
tica e pela crescente procura de empresas que 
se pretendem instalar na zona industrial, man- 
tendo a mesma estrutura física desde há anos 
e, em termos de meios humanos, para além da 
conservadora – que acumula funções na con- 
servatória de Alcácer – tem apenas três funcio- 
nárias. Perante esta situação e pela importân-
cia e necessidade destes serviços, o Executivo 
solicitou a urgente intervenção do Instituto, 
presidido por Filomena Rosa, no sentido de do- 
tar a Conservatória de Grândola dos meios ma- 
teriais e humanos necessários ao seu bom fun- 
cionamento.

CONSERVATÓRIA 
DE GRÂNDOLA

CÂMARA ESTÁ 
PREOCUPADA COM 
FALTA DE RECURSOS 
HUMANOS
Em ofício enviado, no início do ano, à Presiden-
te do Instituto dos Registos e Notariado, o Exe- 
cutivo Municipal deu conta das inúmeras quei- 

DESAFIOS DA REGIÃO DEBATIDOS EM GRÂNDOLA
O Presidente da câmara municipal esteve presente, no passado dia 2 de dezembro, no encontro promovido pela Comunidade Intermunici-
pal do Alentejo Litoral, em parceria com a CCDR Alentejo, no Cineteatro Grandolense, sobre os Desafios do Alentejo 2030, integrado no 
“Roteiro 2019 - Desafiar o Futuro”. O colóquio teve como objetivo debater os desafios que se colocam à região.



LOUSAL HOMENAGEADO: 
ARTE PÚBLICA E DOCUMENTÁRIO 
ENALTECEM HISTÓRIA DA ALDEIA MINEIRA  
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zação do Território, S.A., empresa que imple-
mentou os ‘Caminhos de Santiago’ no Alente- 
jo e Ribatejo. A reportagem começou em San- 
ta Margarida da Serra com visita à Igreja da 
aldeia, recentemente, classificada como Mo- 
numento de Interesse Público, visita à casa 
museu Manuel Chaínho e à típica Taberna do 
Sr. Agostinho, partindo de imediato para o 
percurso em direcção ao miradouro e Ermida 
da Penha. O trajeto percorrido de 8 Km na 
Serra de Grândola é parte do troço da etapa 9 
do Caminho Central dos Caminhos de Santia-
go, que contempla um total de 23 Km, consi-
derada pela Upstream a etapa rainha desta re- 
portagem que passou por outros Concelhos 
dos Caminhos Nascente e da Raia, culminando 
no Ribatejo.

GRÂNDOLA SERÁ 
REPORTAGEM NOS 
PAÍSES DO NORTE 
DA EUROPA

     O Monumento de Arte Pública para o Lousal 
foi inaugurado, no passado dia 7 de dezembro, no 
âmbito das Comemorações do Dia de Santa 
Bárbara. Este foi o culminar de um intenso e 
interessante projeto comunitário de arte pública 
em homenagem ao movimento operário mineiro, 
que se iniciou em 2018. O processo participativo 
resultou na conceção e implantação de uma 
intervenção escultórica que representa a desci-
da e subida à mina e as formas de comunicação 
entre galerias, simbolizadas por dois elementos: 
a escada e o carril. O objetivo deste projeto foi 
pensar, testar e concretizar um modelo de 
criação artística partilhado entre a comunidade 
do Lousal e uma equipa de mediação liderada 
pelo Centro de Investigação em BELAS ARTES 
da Faculdade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa. 
O dia ficou também marcado pela exibição, no 
Salão do Lousal, do Documentário “Minas”, que 
se centra no património histórico, paisagístico e 

Lançado há cerca de 3 meses, o projecto ‘Ca- 
minhos de Santiago Alentejo Ribatejo’, que in- 
clui três percursos diferentes, que atravessam 
o território destas regiões, num total de 1.400 
quilómetros, foi desenvolvido e implementado 
pela Turismo do Alentejo / Ribatejo e “visa res- 
gatar a história e o simbolismo da fé e da espi- 
ritualidade para peregrinos e caminhantes, atra- 
vés da oferta de experiências que permitam 
descobrir paisagens, hábitos e tradições popu-
lares, mas sobretudo a vivência do património 
religioso existente”. A propósito deste recente 
percurso no território, Grândola recebeu dia 10 
de dezembro, uma equipa dinamarquesa de 
reportagem da revista Vagabond, especializa-
da em viagens e direccionada para o mercado 
nórdico, juntamente com a UpStream – Valori-

humano das três principais minas da Faixa Piri- 
tosa Ibérica – Lousal, Aljustrel e São Domingos –, 
apresentando relatos de experiências, vivências 
e factos históricos, principalmente através da 

recolha de entrevistas a elementos das comuni-
dades mineiras. Realizado por Alexandre Silva e 
Luís Godinho e produzido pela GMT Produções, 
recebeu o apoio do Município de Grândola. 
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    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.

    O Município de Grândola, representado pelo 
Vereador da Educação, Fernando Sardinha, e pelo 
adjunto do Presidente da Câmara, Ruben Felici-
dade, entregou no passado mês de dezembro um 
autocarro para a comunidade escolar cabo-ver- 
diana. A visita oficial a Cabo Verde, no âmbito da 
geminação existente entre o município de Grân- 
dola e o município do Tarrafal, na ilha de Santia-
go, aconteceu na sequência do envio de diversos 
materiais e equipamentos de apoio à atividade 
municipal naquele território. O município cedeu, 
definitivamente, um autocarro para usufruto da 

Numa iniciativa inédita, no passado dia 3 
de dezembro, o Município em parceria com 
a Cercigrândola, a Associação Pais-em-Rede 
Núcleo de Grândola, o Agrupamento de 
Escolas de Grândola e a Guarda Nacional 
Republicana, assinalaram o Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, com a instalação 
de cadeiras de rodas em lugares de 
estacionamento, na Avenida António Inácio 
da Cruz, com o objetivo de sensibilizar 
a população para a ocupação indevida dos 
lugares destinados a pessoas com deficiência. 
De seguida, utentes da Cercigrândola 
acompanhados pela população participaram 
numa caminhada colorida pela vila morena. 
No Cine Granadeiro foi apresentado 
o documentário “Barreiras arquitectónicas 
em espaço público”, realizado pelos alunos 
do Departamento de Educação Especial 
e Oficina Multimédia do Agrupamento 
de Escolas de Grândola com a colaboração 
do Centro de Atividades Ocupacionais da 
Cercigrândola e da Associação Pais-em-Rede 
Núcleo de Grândola, seguido de debate com 
a participação de Leonel Nunes da Associação 
Pais-em-Rede Núcleo de Grândola, e Carlos 
F. Lopes, arquitecto da autarquia. O dia encerrou 
com a visualização do filme “Campeões”. 

comunidade escolar cabo-verdiana e adquiriu, 
para a Loja Social do Tarrafal, 300 conjuntos edu- 
cativos, com todo o material necessário para a 
atividade letiva. A paróquia de Grândola asso- 
ciou-se a esta ação com a oferta de 2 órgãos de 
igreja, a par do Clube Recreativo o Grandolense 
que disponibilizou diverso material desportivo. 
Durante a deslocação ao Tarrafal, a delegação 
municipal visitou ainda o ex-Campo de Concen-
tração, equipamentos desportivos, sociais e de 
educação e reuniu com Executivo Municipal e com 
a Delegada de Educação.

No âmbito da elaboração da Estratégia Local 
de Habitação realizou-se, no dia 6 de dezem-
bro, no contexto do processo de participação e 
auscultação, uma sessão do Conselho Local de 
Ação Social, que mobilizou diversos agentes do 
território com competências relacionadas com 
a área social, habitação, empregabilidade e segu- 
rança. A sessão permitiu apresentar alguns da-

dos sobre a dinâmica habitacional do Concelho 
e as suas carências, e ainda perspetivar as solu- 
ções a promover para o território tendo como 
horizonte o ano 2025. Para o efeito, foi efetuada 
uma apresentação das soluções a que o Pro- 
grama 1.º Direito permite aceder, bem como as 
condições de elegibilidade, taxas de compartici- 
pação e entidades beneficiárias.

MUNICÍPIO 
AVANÇA COM 
ESTRATÉGIA 
LOCAL 
DE HABITAÇÃO 

GRÂNDOLA REFORÇA 
LAÇOS DE COOPERAÇÃO 

“VAMOS QUEBRAR 
BARREIRAS!” DEU O MOTE 
PARA SENSIBILIZAÇÃO 
NO DIA INTERNACIONAL 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

COM O TARRAFAL



NATAL EM GRÂNDOLA 
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    A envolver todas as iniciativas, as luzes de Natal iluminaram com muita cor a Vila Morena. O Natal de 2019 contou com cerca de 150 mil lâmpadas led 
que iluminaram peças decorativas de grande dimensão, colocadas em espaços públicos emblemáticos e centrais: a estrela de natal instalada na rotunda, 
a árvore de natal com 15 metros de altura, a bola gigante de natal no Jardim 1º de Maio e as iluminações no Coreto e no edifício dos Paços do Concelho.

Mercadinho, animação de rua, concertos, workshops e cinema foram os destaques do programa “Natal em Grândola” promovido pelo 
Município que decorreu em todo o Concelho, e mesmo com intempéries, foi possível dinamizar com magia e diversão a quadra natalícia.
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Como vem sendo hábito, quem compra no co- 
mércio tradicional fica a ganhar. Foram três os 
contemplados que realizaram as suas com- 
pras na vila morena, e ganharam vales, no va- 
lor de 200€, para gastar no comércio local. Os 
números sorteados pela Lotaria dos Reis, con- 
templaram com o 1.º prémio, Mariana Nunes 
por compras efectuadas na Sapataria Sandra, 
com o 2.º prémio, Oksana por compras realiza-
das na Loja Eduardo Manguito e com o 3.º 
prémio, Paula Gaudêncio por compras na loja 
de Reinaldo Tojinha. Os prémios foram entre- 
gues pela Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal, Carina Batista, pela Presidente da Junta 
de Freguesia de Grândola e Santa Margarida 
da Serra, Fátima Luzia e por representantes da 
Associação de Comércio, Indústria, Serviços e 
Turismo do Distrito de Setúbal.

SORTEIO 
DE NATAL 

    O tradicional Mercadinho de Natal abriu portas ao público na Rua Dr. Jacinto Nunes com a habitual vasta oferta de artesanato e produtos regionais. Já 
no Largo São Sebastião, no centro tradicional da vila, esteve patente uma instalação natalícia realizada pelo agrupamento de escolas de Grândola. O 
mesmo espaço recebeu a iniciativa “Natal à Mesa” com degustação e venda de iguarias tradicionais de natal. 

    A música foi outro dos destaques da quadra com momentos musicais pelas ruas da vila, e ainda os tradicionais concertos de Natal em todas as 
freguesias do Concelho. 

Dando continuidade à atividade lúdica 
“Magia de Natal”, realizou-se uma vez 
mais, no passado dia 13 de dezembro 
de 2019, 
a 8.ª edição desta iniciativa, promovida 
pelo Município e destinada a todos 
os inquilinos municipais. A atividade 
decorreu no Cine Granadeiro, com 
o visionamento do filme “Small Foot” 
e a entrega de cabazes de Natal a todas 
as famílias residentes no parque 
habitacional municipal. 

ATIVIDADE DE NATAL 
COM OS INQUILINOS 
MUNICIPAIS 
– “MAGIA DE NATAL” 



CANDIDATURAS 
A FUNDOS COMUNITÁRIOS
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DESTAQUE

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DE BREJINHO 
DE ÁGUA

O Município de Grândola continua com uma forte dinâmica no âmbito das Candidaturas aos Fundos Comunitários, destacando-se no 
panorama Regional e Nacional, a sua capacidade de elaboração de projetos e procedimentos e execução das empreitadas. Com uma 
estratégia bem definida e com grande capacidade de investimento, o Município já assegurou mais de 13,4 milhões de euros em apoios 
FEDER, que correspondem a 20 candidaturas aprovadas – 17 das quais obras estruturantes.

CONCLUÍDAS:

229.296,94€ 
Investimento Total:

Apoio FEDER: 183.870,87€

DRENAGEM DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DE BREJINHO 
DE ÁGUA 146.138,70€ 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 117.679,48€

REDE DE DRENAGEM 
DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DA AZINHAGA DAS
MILHARADAS E DA RUA 
CAMILO CASTELO BRANCO

136.704,20€ 
Investimento Total:

Apoio FEDER: 116.198,57€

REABILITAÇÃO 
DA CASA LUÍS DIAS 117.334,34 € 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 41.789,50€ 

CASA MOSTRA 
DOS PRODUTOS 
ENDÓGENOS 213.626,16 € 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 181.582,24€

CENTRO COMUNITÁRIO 
DA ALDEIA DO PICO 285.534,77€ 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 242.704,55€

REABILITAÇÃO DA EB1 
DE GRÂNDOLA 2.845.587,09€ 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 1.916.945,63€
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DESTAQUE

REFORÇO 
DO ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NA FREGUESIA 
DE MELIDES

EM EXECUÇÃO:

1.082.488,26€ 
Investimento Total:

Apoio FEDER: 760.681,42€

REABILITAÇÃO 
DO EDIFÍCIO 
DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

2.084.087,02€ 
Investimento Total:

Apoio FEDER: 1.771.473,97€

REQUALIFICAÇÃO 
DO JARDIM 1.º DE MAIO 1.196.333,97€ 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 795.639,47€

EXPANSÃO E ACESSOS 
DA ZIL 4.194.425,64€ 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 3.565.261,79€

IGREJA DE SÃO PEDRO 
– NÚCLEO MUSEOLÓGICO 959.727,83€ 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 815.768,66€

A INICIAR EM CURTO PRAZO:
RECONVERSÃO 
DO EDIFÍCIO FRAYÕES 
METELLO 978.007,27€ 

€ 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 463.024,13€

REQUALIFICAÇÃO 
DOS ANTIGOS PAÇOS 
DO CONCELHO 421.950,27

Investimento Total:

Apoio FEDER: 358.387,43€

REABILITAÇÃO 
DOS ACESSOS 
ÀS PRAIAS ATLÂNTICA 
E ABERTA NOVA

481.732,50 € 
Investimento Total:

Apoio FEDER: 198.289,37€

REABILITAÇÃO 
DO ACESSO À PRAIA 
DE MELIDES 394.617,18 € 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 174.329,15€

REQUALIFICAÇÃO 
DA AVENIDA JORGE 
NUNES 4.358.115,50€ 

Investimento Total:

Apoio FEDER: 1.275.000,00€



APOIOS 2019

ENTIDADE APOIO
MONETÁRIO

APOIO
LOGÍSTICO

APOIO PARA
DESLOCAÇÕES

AISGRA  11.100,00 € X X
ANAFS   X X
Associação "Os Amigos de Azinheira de Barros" 1.435,00 € X X
Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal   X 
Associação A Ponte  1.200,00 € X X
Associação Antigos Alunos, Professores e Funcionários da Escola Agro-indústrial AIC 490,00 € X X
Associação Cultural " 1000Lides" 2.250,00 € X X
Associação Cultural "Lufada d'Ideias" 2.250,00 € X 
Associação Cultural e Desportiva das Minas do Lousal 244,00 € X 
Associação Cultural Vozes de Grândola 600,00 € X X
Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado dos Cadoços 1.575,00 € X 
Associação Cultural e Desportiva da Aldeia do Futuro  490,.00 € X 
Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Grândola 1.450,00 € X X
Associação de Jovens das Minas do Lousal 1.435.00 € x 
Associação de Moradores e Amigos da Água Derramada 1.050,00 € X 
Associação de Moradores e Amigos da Aldeia do Pico 1.855,00 € X 
Associação de Moradores e Amigos da Silha do Pascoal 1.891,80 € X 
Associação de Nadadores Salvadores de Grândola - Seagull Rescue 10.550,00 € X X
Associação de Pescadores Desportivos de Grândola 4.930,00 € X X
Associação de Solidariedade Social Flor da Serra  400.00 € X 
Associação Despert’Alfazema – de Desenvolvimento Social e Bem Estar 840.00 € X 
Associação Equestre Dº Jorge De Lencastre 5.600,00 € X X
Associação Grupo de Música Popular – Falta Um  2.500.00 € X 
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Grândola 134.436,50 € X 
Associação José Afonso  4.000,00 € X 
Associação Remédios do Riso 2.846,32 € X X
Associação Sócio Cultural da Aldeia Nova de Sº Lourenço Canal Caveira 4.200,00 € X X
AURPIG   X X
CAB – Clube Amigos do Basquetebol de Grândola 5.675,00 € X X
Casa do Benfica  2.250,00 € X 
Casa do Povo de Azinheira dos Barros 6.325.00 € X X
Casa do Povo de Melides 9.300.00 €  
Centro de Cultura e Desporto do Estab. Prisional do Pinheiro da Cruz    
Centro Social Do Carvalhal 4.670.00 € X X
Cercigrandola  20.000,00 € X X
Clube Amadores de Pesca de Grandola "A Barbatana"   X 
Clube Amiciclo de Grândola 10.400,00 € X X
Clube de BTT de Grândola 1.600,00 € X 
Clube Recreativo "O Grandolense" 123.490.00 €  X X
Comissão de Festas da Igreja de Sº Pedro de Melides 3.837.50 € X X
Confraria Saberes e Sabores no Lousal 850.00 €  
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 670 de Grândola 200.00 € X X
Creche e Jardim de Infância de Grândola  14.575.00 € X X
Escola Murakami de Grândola 850,00 € X X
Escola Murakami Melides 800,00 € X 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Sebastião de Setúbal 500,00 €  X 
Fábrica da Igreja Paroquial de Grândola 15.773.40 € X X
Grandola Sports Club  3.000,00 € X X
Grandolafoot Escola de Futebol - Associação 1.950,00 € X X
Grupo Coral Vila Morena  1.860.00 € X X
Grupo Coral e Instrumental Costa Azul 350,00 €  x
Grupo de Dança Típica da Queimada 3.500,00 € X X
Grupo de Pedestrianismo – Caminheiros de Grândola 2.100,00 €  X
Grupo Desportivo de Vale Figueira 2.400,00 € X X
Grupo Motard Os Amigos 2.600,00 € X 
Hóquei Clube Patinagem de Grândola 26.600,00 € X X
Juventude Desportiva do Carvalhal   X X
Juventude Desportiva Melidense 23.035,69 € X X
Missão Coragem  1.560.00 €  
Moto Clube de Grândola 1.050,00 € X 
Núcleo Pais em Rede  4.315,00 € X X
Rancho Folclórico 5 de Estrelas de Abril 1.000,00 € X 
Santa Casa da Misericórdia de Grândola  27.000.00 €  
SMFOG – Sociedade Musical Fraternidade Operaria Grandolense 34.910.00 € X X
Sociedade Columbófila de Grândola 1.250,00 € X X
URAP  700.00 €  
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ATIVIDADE MUNICIPAL

VIVAM AS FÉRIAS 
PROJETO APOSTOU NA DINAMIZAÇÃO 
DE ATIVIDADES DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES

B breves

DIA DO GUARDA-REDES 
PROMOVE VALORES POSITIVOS
No passado dia 22 de dezembro realizou-se 
o I Dia do Guarda-Redes, uma iniciativa com 
organização conjunta da Câmara Municipal, 
do Clube Recreativo “O Grandolense” e Hóquei 
Clube Patinagem de Grândola, que contou 
com o apoio do IPDJ, representado pelos 
preletores Miguel Rasquinho, Diretor Regional 
do IPDJ do Alentejo, e Tiago Pereira, Técnico 
Superior deste Instituto, que promoveram uma 
palestra sobre a Ética no Desporto. O evento 
desportivo contou com a participação de meia 
centena de atletas ligados ao futebol 
e ao hóquei, e teve como objetivo proporcionar 
aos jovens guarda-redes grandolenses, 
e de outros clubes do Alentejo, um treino 
específico, assim como fomentar valores
positivos do desporto como o companheirismo, 
o espírito de grupo, o compromisso 
e a diversão. 

ULTRA MARATONA ATLÂNTICA: 
PROVA DE CARACTERÍSTICAS 
ÚNICAS REALIZA-SE 
A 2 DE AGOSTO
Já se encontram a decorrer as inscrições 
para a prova promovida anualmente pelo 
Município de Grândola, única em Portugal 
e na Europa, pela singularidade do piso em 
que se realiza - a areia da praia. Edição após 
edição é notável o sucesso tanto da 
competição da Ultra Maratona Atlântica com 
43 km de extensão assim como da Corrida 
Atlântica com 15 Km. A prova tem conquistado,
no país assim como além-fronteiras, um 
interesse pelas características únicas que 
oferece. Em 2020 prevê-se um aumento 
do número de atletas internacionais nas duas 
competições. Não perca a oportunidade 
de participar. Consulte toda a informação 
em https://ultramelidestroia.pt/. 

    O município promoveu entre 18 de dezembro 
e 3 de janeiro mais uma edição do projeto ju- 
venil “Vivam as Férias” que tem como objetivo 
contribuir para a ocupação do tempo livre dos 
alunos no decorrer das férias. A edição deste 
ano incluiu atividades dinamizadas em vários  

equipamentos municipais como o Arquivo Mu- 
nicipal, a Biblioteca Municipal, a Casa Frayões 
Metello, o Estúdio Jovem, o Centro Comuni- 
tário do Lousal e Azinheira dos Barros e o es- 
paço cultural “Moagem” em Melides. Entre ofi- 
cinas de artes e culinária, um torneio de PS4,

uma visita ao museu do dinheiro e à Harry 
Potter Exhibition com passagem pela Diverlân-
dia, jogos e brincadeiras de antigamente, e ain- 
da cinema, houve tempo para uma visita guia- 
da pelos principais locais da vila com ligações 
republicanas.

GRÂNDOLA RECEBE 
1.ª BAJA TT DO AUTOMÓVEL 
CLUBE DE PORTUGAL
O evento desportivo será disputado, de 6 a 8 
de março, e é pontuável para o Campeonato 
de Portugal de Todo Terreno. A Baja TT ACP  
– Santiago / Grândola, uma estreia 
do Automóvel Clube de Portugal (ACP) terá 
lugar nos concelhos de Santiago do Cacém 
e Grândola. A 1.ª Edição da Baja ACP deverá 
contar com uma extensão na casa dos 300 
km e boa parte do percurso desenhado em 
pisos de areia.
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MEMÓRIA E PATRIMÓNIO

CARTA ARQUEOLÓGICA 
DE GRÂNDOLA

    Carta Arqueológica é a designação dada ao in- 
ventário, detalhado e exaustivo, onde se encon-
tram descritos todos os sítios e outros vestígios 
materiais deixados pelas comunidades que habi- 
taram uma dada região. Constitui, por isso, uma 
ferramenta essencial no ordenamento e coesão 
do território, na salvaguarda e proteção do patri- 
mónio arqueológico e na sua valorização turísti-
co-cultural. 
Hoje em dia, o património arqueológico é consi- 
derado um recurso fundamental no desenvolvi-
mento sustentado das regiões, um valor que im- 
porta conhecer, estudar, salvaguardar, divulgar e 
sobretudo partilhar com a sociedade, contribuin-
do deste modo para assegurar a transmissão de 
uma herança identitária que unirá as gerações. 
Apesar da riqueza patrimonial do concelho de 
Grândola ter granjeado a atenção de inúmeros e 
ilustres percursores da arqueologia portuguesa 
desde o século XIX, a começar por Leite Vascon-
celos, e do desenvolvimento de trabalhos de in- 
vestigação a partir da segunda metade do sé- 
culo XX, ora por colaboradores dos Serviços Geo- 
lógicos ora, mais tarde, pelo Museu de Arqueolo-
gia e Etnografia do Distrito de Setúbal, a verdade 
é que nunca houve um estudo integral e exausti-
vo que permitisse uma leitura espacial e diacró- 
nica da ocupação deste território.   
A recente revisão do Plano Diretor Municipal,

concluída em 2017, pôs em evidência a necessi-
dade de ampliar os conhecimentos sobre as co- 
munidades pretéritas e foi um pretexto para se 
alcançar um patamar superior na gestão dos sí- 
tios arqueológicos do Concelho, reforçando a po- 
lítica municipal de valorização e preservação do 
património cultural.
Encontram-se atualmente inventariados cerca 
de cinco dezenas de sítios no território grandolen- 
se, o que indicia uma baixa frequência de ocorrên- 
cias arqueológicas. Destes, encontram-se classi- 
ficados sete, um como Monumento Nacional e ou- 
tros seis como Imóvel de Interesse Público. Ape- 
sar do reduzido número, devemos salientar a mo- 
numentalidade dos lugares de enterramento das 
comunidades pré-históricas e os vestígios roma-
nos vinculados à exploração dos recursos mari- 
nhos, mineiros e agrícolas. Mas, sendo este terri- 
tório caracterizado por ricos e diversificados ecos- 
sistemas, propícios à fixação de comunidades 
desde os primórdios da humanidade, é expec- 
tável que este número seja incrementado assim 
que os trabalhos arqueológicos tenham início.
Foi com o ensejo de aprofundar o conhecimento 
sobre a realidade arqueológica que o Município 
submeteu à apreciação da Direção Geral do Pa- 
trimónio Cultural, organismo que tutela o patri- 
mónio arqueológico nacional, um projeto de in- 
vestigação plurianual para o quadriénio 2020- 

-2023, já aprovado e com início previsto para fe-  
vereiro de 2020. 
A Carta Arqueológica de Grândola contempla a 
realização de um levantamento bibliográfico 
exaustivo, a revisão/inventariação de materiais 
depositados em acervos de museus regionais e 
nacionais, a deteção de novos sítios arqueológi-
cos através da prospeção intensiva do território 
e eventuais escavações arqueológicas. Este será 
o primeiro projeto arqueológico inteiramente de- 
senvolvido pelo Município de Grândola no seio do 
futuro Núcleo Museológico de São Pedro.
Paralelamente prevê-se a realização de um con- 
junto de iniciativas que pretendem dotar o proje-
to de uma dimensão social, através, por exemplo, 
do desenvolvimento de programas de educação 
patrimonial que incentivem a participação da co- 
munidade, envolvendo-a durante todo o proces-
so de investigação, ora como participantes nos 
trabalhos arqueológicos ora como observadores 
ou informantes. Serão, ainda, organizadas visitas 
temáticas aos vestígios mais relevantes e será 
dado conhecimento público dos trabalhos atra- 
vés da imprensa local e regional. Não obstante 
saber-se, de antemão, que um projeto desta en- 
vergadura nunca dará origem a uma obra acaba-
da, encontra-se prevista a publicação de uma 
monografia onde serão apresentados os resulta-
dos mais significativos.

1. RUÍNAS ROMANAS DE TROIA
2. BARRAGEM ROMANA DO PEGO DA MOURA
3. RUÍNAS ROMANAS DO CERRADO DO CASTELO
4. ANTA DA PATA DO CAVALO
5. GRUTA DO ZAMBUJAL
6. NECRÓPOLE DE CISTAS DAS CASAS VELHAS
7. ANTA DA PEDRA BRANCA
8. ANTA DO MONTE SERÔDIO
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É uma vez … “Histórias que saltam 
dos livros”

Histórias da Ajudaris – Festa 
e Apresentação do Livro

Pais Natal Motards entregam 
presentes a crianças 

Feira de Natal Solidária 
da Universidade Sénior

Concerto de Reis Concerto de Ano Novo da SMFOG

RETROSPETIVA

Festa de Natal da Paróquia de Grândola Entrega de Ajudas Técnicas – Projeto 
Tampas e Caricas

Assembleia Geral da Rede Intermunicipal 
de Cooperação para o Desenvolvimento

Almoço Sénior – Universidade Sénior 
e Projeto Viver Solidário

1.º Open Distrital de Patinagem Reunião Geral de Trabalhadores 
da Câmara Municipal

É uma vez… “Biblioteca Extravagante” Atelier de Taleigos e Trapologias Última semana gastronómica de 2019 
apresentou a batata-doce nas ementas
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FREGUESIAS OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

Depois de muitos anos com um sistema de esgotos deficitário, ilegal e perigoso (por ainda usar uma fossa 
a céu aberto), e após anos de revindicações da Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros 
e dos moradores junto da Câmara Municipal de Grândola, os Bairros das Oliveira e São Bernardo no 
Lousal veem avançar a obra que irá criar condições de segurança para as pessoas e repor a normalidade 
e legalidade no sistema de esgotos. A obra que agora decorre, vai permitir eliminar a fossa a céu aberto 
do Bairro das Oliveiras e efetuar a ligação dos esgotos domésticos dos dois Bairros ao coletor principal 
para encaminhamento e tratamento das referidas águas sanitárias na ETAR. Esta é, uma obra 
estruturante para estes dois bairros que ainda estão por requalificar. Ver agora iniciada a requalificação 
do sistema de esgotos e a eliminação da fossa a céu aberto, só demostra que vale a pena continuar 
a lutar pelas nossas gentes, mesmo que por vezes seja muito difícil! 

CARVALHAL

No dia 18 de dezembro, a Freguesia do Carvalhal comemorou o seu 32 º aniversário, para assinalar esta 
data, realizou-se a cerimónia do Hastear da Bandeira na Sede da Freguesia com a participação 
das crianças do Centro Escolar do Carvalhal que cantaram o Hino Nacional. Desde o ano de 2005 que 
a Freguesia do Carvalhal organiza e realiza o passeio Todo o Terreno, este ano de 2019 realizou-se no 
dia 14 de dezembro, no qual participaram 90 viaturas (motos e jipes) e um total de 200 pessoas que 
disfrutaram  desta aventura num percurso selecionado na nossa região, terminando com um almoço 
convivio entre todos os participantes e elementos da organização. 

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA

A Magia do Natal tomou conta do Cine-Granadeiro, no dia 21 de dezembro, na Festa de Natal 
da Ludoteca. E a MAGIA aconteceu mesmo! Na Festa de Natal da Ludoteca foi visível o trabalho 
desenvolvido pela brilhante equipa da nossa Ludoteca, em que as nossas Crianças brilharam com 
o seu entusiasmo e fizeram da Festa de Natal um excelente momento de convívio, de partilha 
e de Amizade. As Crianças mostraram de uma forma surpreendente o que aprendem a brincar durante 
todo o ano naquela que é uma casa única e mágica, a nossa Ludoteca. O Executivo da Junta 
de Freguesia e a Presidente da Assembleia de Freguesia visitaram as instituições que trabalham 
TODOS OS DIAS DO ANO, a TODAS AS HORAS, na freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra. 
Um conjunto de visitas aos Homens e Mulheres que nos socorrem, que nos protegem, que cuidam 
de nós... HOMENS e MULHERES que trocam as suas famílias para o bem-estar e em prol 
da população. A TODOS ELES e ELAS UM ENORME OBRIGADA! Os Grandolenses não têm palavras 
para lhes agradecer a sua contribuição diária para o bem-estar desta freguesia. No início de mais um 
ano, a Junta de Freguesia deseja a todos que o ano que iniciámos seja repleto de solidariedade, 
fraternidade, saúde, onde todos tenham lugar e sejam respeitados. Sabem que podem contar sempre 
com a sua Junta de Freguesia, sabemos que podemos continuar a contar convosco! UM BOM ANO 
DE 2020!”

BAIRROS DAS OLIVEIRAS E SÃO BERNADO NO LOUSAL 
VEEM REPOSTA A NORMALIDADE DO SISTEMA DE ESGOTOS

FESTA DE NATAL DA LUDOTECA / JUNTA DE FREGUESIA 
VISITOU INSTITUIÇÕES DA FREGUESIA

COMEMORAÇÕES DO 32º ANIVERSÁRIO DA FREGUESIA – 2019 / 
PASSEIO TT- CARVALHAL

MELIDES

Realizou-se em Melides, no dia 6 de Dezembro de 2019, com início às 17h30, e partida no recinto da Feira 
Anual, a corrida de atletismo, São Silvestre. Na qual participaram cerca de 300 atletas, uns percorreram 
uma distância de 10 Km, com passagens pela Aldeia e várzea dos arrozais, com final no ponto de partida. 
Nesta iniciativa teve também lugar uma caminhada, com um percurso um pouco menos extenso. A prova 
esteve a cargo da Juventude Desportiva Melidense, e contou com os apoios do Município de Grândola 
e Junta de Freguesia de Melides.
Vencedores - Masculinos 1º Edgar Matias, participou com a camisola da J D Melidense (GDS Francisco 
da Serra) 2º Euclides Almeida (S. Francisco) 3º Fábio Silva (S. Francisco) Femininos – 1ª Cármen Viegas 
(Lebres de Domingo) 2ª Marta Cipriano (Santa Cruz) 3ª Filipa Sobral (Pinhal Novo). Vencedores por 
escalão – António Parreira (V3M) Luís Pereira (V2M) Edgar Matias (V1M) Euclides Almeida (SM) Dulce 
Gomes (V3F) Margarida Pedro (V2F) Cármen Viegas V1F) Marta Cipriano (SF).

SÃO SILVESTRE DE MELIDES

›

›

›

›
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OBRAS MUNICIPAIS

MUNICÍPIO REMOVE VIATURAS ABANDONADAS NO ESPAÇO PÚBLICO

JÁ ESTÁ REPARADA A ILUMINAÇÃO 
DO PARQUE DESPORTIVO DO CARVALHAL

A Câmara Municipal adjudicou à empresa Valorsines, Valorização e Ges- 
tão de Recicláveis, Lda. um serviço de remoção, depósito e desmantela-
mento de veículos abandonados em fim de vida na via pública. Este inves- 
timento prevê a remoção e posterior abate de veículos abandonados em 
vários locais do Concelho. O objetivo do serviço, que teve início na segun-
da semana de janeiro deste ano, é garantir a qualidade do ambiente urba- 
no e salubridade do Concelho e promover a regulamentação do estacio-
namento em espaço público, cumprindo o estipulado na legislação, no- 
meadamente, no Código da Estrada e Regulamento do Serviço de Ges- 
tão de Resíduos Urbanos e Limpeza Urbana do Município de Grândola. 
Até ao momento, foram identificados pelos serviços municipais mais de 
50 veículos tratando-se de um serviço em permanente atualização. O 
Município conta com a colaboração dos munícipes, no sentido de comu-
nicarem à autarquia casos de veículos em evidente estado de abandono 
na via pública, a fim de se promover a resolução da situação de acordo 
com o previsto na legislação aplicável. Esta comunicação poderá ser feita 
através do telefone 808 202 372 ou do email 
recolharesiduos@cm-grandola.pt 

A Câmara Municipal concluiu recentemente os trabalhos de reparação das torres de ilumi-
nação do parque desportivo do Carvalhal que incluíram a substituição de projetores e de cai- 
xas de derivação, colocação de novas barras de fixação das torres aos projetores e instalação 
de estrutura para evitar a formação de ninhos de Aves. A obra, com um valor total de 10 mil 
euros, vai permitir dotar este equipamento de mais e melhores condições para a prática 
desportiva.

CÂMARAS MUNICIPAIS DE GRÂNDOLA E SANTIAGO 
CONCLUEM A REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA 
DE ACESSO AO LOUSAL
Está concluída a requalificação da estrada de acesso ao Lousal. A intervenção na Estrada 
Municipal 1105, entre o IC1 e os Faleiros, foi realizada durante o mês de janeiro, depois das 
duas autarquias terem aprovado um novo acordo de parceria. A intervenção, com um custo 
estimado de 80 mil €, foi dividida em igual percentagem pelos dois municípios, a exemplo do 
que já tinha acontecido na requalificação do troço da EM 545 entre a localidade de Faleiros e 
a ponte sobre a Ribeira de Corona.

OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA 
DAS SOBREIRAS ALTAS JÁ INICIOU
Com um valor total superior a 1 milhão e 300 mil € a intervenção abrange um troço de 5,4 km 
e deverá estar concluída num prazo de 13 meses. Há muito reivindicada pela população, esta 
intervenção vai solucionar diversos problemas que a infraestrutura apresenta, nomeadamen- 
te, drenagem deficiente ou inexistente, bermas degradas, sinalização horizontal inexistente e 
insuficiente sinalização vertical, falta de equipamentos de segurança, raízes na fundação do 
pavimento e mau estado do piso da faixa de rodagem. De acordo com o projeto a estrada vai 
ficar com uma faixa de rodagem com 5,50 metros de largura, guardas de segurança onde se 
justifique e bermas pavimentadas com 0,50 metros de largura. A obra está a ser executada 
pela empresa JJR & Filhos, S.A, e durante a sua execução serão asseguradas alternativas de 
circulação, devidamente sinalizadas, de forma a minimizar possíveis transtornos.

+1,3
MILHÕES

€

CÂMARA MUNICIPAL EQUIPOU BALNEÁRIOS 
DO GRUPO DESPORTIVO DE VALE FIGUEIRA
A Câmara Municipal de Grândola adquiriu e instalou, recentemente, bancos cabides e estra-
dos no campo de futebol do Grupo Desportivo de Vale Figueira. Para além deste apoio, a 
Câmara já tinha realizado anteriormente diversos trabalhos de construção civil, ajudando o 
clube a concretizar esta importante obra de requalificação dos balneários de apoio ao campo 
de futebol.

80
MIL €

10
MIL €






