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GARANTIR QUE AS NOSSAS
ESCOLAS CONTINUAM
A SER ESPAÇOS SEGUROS
ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

Continuaremos empenhados
em proteger quem vive e trabalha
no Concelho, bem como, quem
nos visita.

Caras/os Grandolenses,
Iniciámos recentemente o novo ano letivo – com novas exigências para todos. Foi necessário
preparar as escolas e toda a comunidade escolar para o desafio do regresso ao ensino presencial, implementando diversas medidas de higiene e segurança – em estreita parceria e proximidade com o Agrupamento de Escolas e com as Autoridades de Saúde Locais.
Lamentavelmente, as escolas da responsabilidade do Ministério da Educação – Escola Secundária António Inácio da Cruz e Escola Profissional de Desenvolvimento Rural – voltaram a
iniciar o ano letivo sem as mínimas condições estruturais para o ensino/aprendizagem. Uma
situação insustentável, que se arrasta há décadas e que se agrava de dia para dia. Continuaremos a exigir ao Governo uma intervenção geral e urgente nestas escolas.
Numa altura em que nos aproximamos dos meses mais frios, e que os casos de COVID-19 começam a aumentar, apelo, mais uma vez, para que cumpram as medidas de segurança recomendadas pela DGS. Depende de todos, e de cada um, travar a propagação do vírus.
Continuaremos empenhados em proteger quem vive e trabalha no Concelho, bem como, quem
nos visita. Conto convosco.
Grândola precisa do nosso cuidado. Obrigado

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

PRESIDENTE REÚNE
COM SECRETÁRIO DE ESTADO
DA MOBILIDADE
António Figueira Mendes reuniu, no passado
dia 26 de agosto, com o Secretário de Estado
da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, no seguimento
da audiência solicitada pelos municípios que
integram a CIMAL. No encontro os autarcas
apresentaram as suas preocupações,
nomeadamente as dificuldades financeiras
identificadas no transporte público de
passageiros e reivindicaram mais verbas
para apoiar os défices das operações.
Recorde-se que, para benefício das populações,
os cinco municípios têm vindo a garantir,
através de transferências financeiras para
a Rodoviária do Alentejo, os passes mensais
cujo valor não ultrapassa os 40 euros.
F

ELEVADO CIVISMO E CUMPRIMENTO
DAS REGRAS DE SEGURANÇA
MARCARAM O REGRESSO
DOS MERCADOS MENSAIS

O Município retomou, no dia 10 de agosto, a
realização dos mercados mensais, após uma
interrupção de quatro meses devido à pandemia
da COVID-19. Ao longo do dia passaram pelo
recinto cerca de 3 mil pessoas – nunca
ultrapassando as 1250 em simultâneo – no
cumprimento das regras de segurança definidas
no Plano de Contingência. A Câmara Municipal
destaca o “elevado civismo de todos os que
visitaram o mercado e deixa um agradecimento
aos feirantes pela compreensão face às
necessárias alterações efetuadas no terrado.”
A realização do mercado mensal ocorre,
normalmente, na 2.ª segunda-feira do mês.

“GOLPE DE SOL” EXIBIDO
EM GRÂNDOLA COM A PRESENÇA
DOS ATORES E DO REALIZADOR
VICENTE ALVES DO Ó

Oceana Basílio, Ricardo Pereira, Nuno
Pardal, Ricardo Barbosa e o realizador
Vicente Alves do Ó estiveram em Grândola,
no passado dia 2 de setembro, para
a exibição do recente e premiado “Golpe
de Sol”. António Figueira Mendes, presidente
da câmara e Carina Batista, vereadora
da cultura, juntaram-se ao elenco principal
e realizador para assistir à exibição da nova
longa-metragem que contou com o apoio
do Município de Grândola, e teve o nosso
Concelho como cenário para as filmagens.

ficha técnica

PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Grândola. DIRETOR: António de Jesus Figueira Mendes. COORDENAÇÃO GERAL: Divisão de Promoção e Desenvolvimento
Económico. DESIGN GRÁFICO: Carlos Jorge. FOTOGRAFIAS: Secção de Produção Gráfica e Audiovisual. TIRAGEM: 6500 exemplares. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
DEPÓSITO LEGAL: 371367/14
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REFORÇO
DA QUALIDADE
E SEGURANÇA

NAS ESCOLAS DO CONCELHO

No sentido de preparar as escolas e toda a comunidade escolar para
o desafio do ensino presencial, o Município tem trabalhado em estreita
parceria e proximidade com o Agrupamento de Escolas e com as Autoridades
de Saúde Locais para que as escolas do Concelho sejam espaços seguros.
MUNICÍPIO VOLTA
A ATRIBUIR
DE FORMA GRATUITA
OS LIVROS DE FICHAS
AOS ALUNOS
DO 1º CICLO DO ENSINO
BÁSICO

O Município de Grândola está a atribuir de forma totalmente gratuita os livros de fichas
aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, à semelhança do que tem vindo a ser prática nos
últimos anos. Os livros podem ser levantados no comércio local através de vales emitidos para o efeito. Durante a primeira semana de aulas os vales serão entregues aos alunos numa parceria entre a Câmara Municipal de Grândola e o Agrupamento de Escolas.

Para além da estreita colaboração na definição dos planos de contingência de cada espaço educativo – com o acompanhamento regular dos serviços municipais de higiene e segurança e de proteção civil, tem sido desenvolvido um intenso trabalho, salientando-se a
reorganização interna e a adaptação dos diferentes serviços e espaços aos novos desafios
de organização educativa (criação de circuitos,
reorganização dos serviços de refeições, colocação de sinalética, aquisição de novo mobiliário, reforço do equipamento digital), e a distribuição junto das escolas dos materiais necessários à desinfeção dos espaços e dos utilizadores dos espaços (EPI para pessoal não docente, dispensadores de álcool gel, borrifadores para desinfeção de superfícies, pulverizadores para desinfeção dos espaços exteriores de recreio e tapetes com desinfetante – para
colocar à entrada das escolas).
Em articulação com os diferentes parceiros do
transporte escolar está a ser feito o reajuste
dos percursos e horários dos circuitos de
transporte de modo a garantir o cumprimento do distanciamento social entre as crianças
que o utilizam.
Caso os pais e encarregados de
educação tenham alguma dúvida ou
questão deverão contactar os serviços
via telefone ou e-mail:
Telefone: 269 448 030
E-mail: ase@cm-grandola.pt
(para questões relacionadas com
atribuição de apoios ao nível da ação
social escolar)
paf@cm-grandola.pt (para questões
relacionadas com o programa de apoio
às famílias da educação pré-escolar)
deq@cm-grandola.pt (para outras
questões da área da educação)

A atribuição dos cheques da ação social escolar – para aquisição de material escolar
para os alunos provenientes de agregados familiares carenciados – também decorrerá durante a primeira semana de aulas num modelo semelhante ao dos vales para livros de
fichas. Relembramos que têm direito a escalão A os alunos com primeiro escalão do abono de família e a escalão B os alunos com o
segundo escalão do abono de família.
Para qualquer esclarecimento ou questão relacionada com a atribuição de cheques de
ação social escolar e vales para aquisição de
livros de fichas, deverão contactar os serviços
de educação da Câmara Municipal de Grândola através do 269448030 ou do email
ase@cm-grandola.pt. Os atendimentos presenciais apenas podem ocorrer mediante marcação prévia.
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CÂMARA EXIGE INTERVENÇÃO
GERAL NA ESAIC E EPDR
E JÁ SOLICITOU REUNIÃO URGENTE
AO MINISTRO DA EDUCAÇÃO
A Câmara Municipal exige que o Governo
assuma as suas responsabilidades para com
a comunidade escolar de Grândola. Os alunos, professores, funcionários, encarregados de educação e população em geral merecem ser respeitados. A autarquia não pactua
com as falsas informações do Governo no
que diz respeito ao plano de financiamento
para a retirada de amianto da Escola Secundária António Inácio da Cruz (ESAIC). A
ESAIC e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural (EPDR) são escolas que necessitam de uma intervenção geral e o Governo, além de se demitir das suas responsabilidades para com os alunos e professores, apenas quer assumir metade dos custos da substituição das coberturas de amianto na ESAIC. A Câmara Municipal de Grândola exige um acordo que sirva os seus munícipes.
› Como foi de conhecimento público, a Câmara Municipal de Grândola endereçou no
mês de janeiro do presente ano um convite à
Secretária de Estado da Educação – Dr.ª Susana Amador para que visitasse a Escola Secundária António Inácio da Cruz e a Escola
Profissional de Desenvolvimento Rural. A visita tinha o intuito de dar a conhecer o estado
lastimável em que se encontram estas duas
escolas – ambas da responsabilidade do Ministério da Educação, bem como esclarecer quan-

do e como pretendia o Governo resolver esta
situação que se arrasta há décadas;
› A Sr.ª Secretária de Estado não teve disponibilidade para realizar a visita, tendo-se agendado para o dia 26 de março uma audiência
no Ministério da Educação – em Lisboa. Devido à pandemia Covid-19 a audiência acabou
por ser desmarcada;
› No passado mês de julho a Câmara Municipal recebeu uma comunicação da Direção Regional de Educação a dar conta que a ESAIC
tinha sido incluída na lista de escolas abrangidas para a retirada de amianto. Para se realizar esta intervenção seria necessário a Câmara estabelecer um protocolo com o Ministério da Educação, assumindo ser a dona da
obra e aceitando receber 55€ por m2 para a
realização dos trabalhos – valor claramente
abaixo do valor de mercado e que não abrange os restantes encargos com a obra. A ESAIC
tem 510m2 de fibrocimento com amianto –
abrangendo 7 salas de aula. A EPDR, que tem
365 m2 de amianto não foi incluída nesta listagem do Governo – sem qualquer justificação;
› Para abordar todos estes assuntos a Câmara agendou com a Sr.ª Secretária de Estado
uma reunião por videoconferência para o dia
20 de julho. A Sr.ª Secretária de Estado não
participou na reunião fazendo-se representar
pelo seu chefe de gabinete. Lamentavelmente, verificou-se que continua a não existir qualquer vontade do Governo para resolver os graves problemas da ESAIC e da EPDR. Não exis-

tem projetos de intervenção nem verba disponível para realizar as obras necessárias. Apenas
estão disponíveis os cerca de 28 mil € para a
substituição do amianto na ESAIC;
› A Câmara Municipal, apesar de considerar
que a retirada do amianto é de extrema importância, não só na ESAIC como na EPDR,
não pode ignorar os restantes problemas estruturais existentes nas duas escolas – alguns
deles que se relacionam diretamente com a
cobertura onde se encontra o fibrocimento
com amianto. Neste sentido a Câmara defende que se deve avançar com uma intervenção
geral nas escolas, que inclua obviamente a
retirada do amianto, e que resolva todos os
graves problemas que diariamente prejudicam a comunidade educativa – a exemplo do
que a Câmara tem feito em todas as Escolas
e Jardins de Infância que são da sua responsabilidade;
› A Câmara Municipal considera que intervenções pontuais, sem qualquer planeamento e
sem conhecimento concreto da realidade, estão longe de conseguir repor as condições mínimas de ensino/aprendizagem que devem ser
garantidas a toda a comunidade educativa;
› A Câmara Municipal já fez uma exposição ao
Sr.º Ministro da Educação a solicitar uma audiência com caráter de urgência, defendendo
que se elabore, o mais breve possível, um projeto geral de requalificação da ESAIC e da
EPDR, bem como que se garanta o financiamento para a sua execução.
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OBRAS NOS ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO
REVELAM ACHADOS ARQUEOLÓGICOS
As obras de reabilitação dos antigos Paços do Concelho, que estão a decorrer com acompanhamento arqueológico,
revelaram recentemente diversos achados – que remetem para uma época anterior ao atual edifício.

Realizaram-se trabalhos de escavação numa sepultura pertencente provavelmente a
um indivíduo inumado no século XVI ou XVII
tendo sido também identificado e escavado
um silo com cerca de 1,5 m de profundidade,
contendo no seu interior abundante material
arqueológico, constituído maioritariamente
por cerâmicas, metais, moedas, vidros, ossos
de animais e conchas.
Algumas curiosidades do edifício estão também a ser reveladas, como algumas fendas
nas suas paredes estruturais provocadas possivelmente pelo terramoto de 1755. Foram
também identificadas três paredes levantadas segundo o sistema de gaiola pombalina,
construídas após aquela catástrofe, de forma a compartimentar o espaço e adaptá-lo
para acolher os aposentos do carcereiro e do
Oficial de diligências do Administrador do
Concelho.
O estudo deste material permitirá uma viagem
sem precedentes ao quotidiano das gentes que
viveram em Grândola nesta época. Depois de
tratado e analisado, o espólio arqueológico irá
ser exposto.

ATIVIDADE MUNICIPAL
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DE NORTE A SAL

EUCOMPROEMGRÂNDOLA

MUNICÍPIO LANÇA CAMPANHA DE AJUDA
AO COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO LOCAL
Promovido pelo Município de Grândola em
parceria com a Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal
o programa “EuComproEmGrândola” arrancou a 15 de julho, e vai decorrer até ao dia 30
de novembro. Incentivar a compra no comércio e restauração do Concelho e dinamizar a
economia local é o principal objetivo do programa que é composto por 5 sorteios mensais, realizados no 4.º dia útil de cada mês e
abertos ao público, num valor total de 5 mil
euros. Para sorteio serão utilizados cupões de
compra consoante o valor consumido pelo
cliente, em que 1 cupão corresponde a 15€ de

compras e sendo entregues cupões por cada
múltiplo de 15 até um valor máximo de 300€.
No dia 20 de agosto foram entregues os primeiros vales aos premiados. A entrega contou com
a presença do Presidente António Figueira Mendes, da Vereadora Carina Batista, do Vice-Presidente da Associação de Comércio, Indústria,
Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal, Albertino José da Rocha Vieira Figueira e dos respetivos proprietários dos estabelecimentos premiados. Com cerca de 40 estabelecimentos
comerciais aderentes, foram sorteados vales
nos valores de 50€, 75€, 250€ e 500€, respetivamente.

João Kopke, o surfista que está a
percorrer o litoral de Portugal de norte
a sul, esteve dia 18 de agosto em
Grândola para filmar o sexto episódio
do programa De Norte a Sal – Uma
Viagem de Bicicleta Com Uma Prancha.
O programa pretende dar a conhecer
o melhor de cada região e em Grândola,
o surfista após percorrer em bicicleta
a ligação Tróia – Melides, foi recebido
pelos atletas da AMICICLO junto
à Capela da N. Sra. da Penha que
o acompanharam numa visita guiada
pela Serra e Vila. A visita culminou
com o melhor da nossa gastronomia
que combina as delícias do mar com
a cozinha tradicional Alentejana.
O programa está a ser exibido nos
canais da SporTV.

OLHÁ FESTA DA SIC ESTEVE EM GRÂNDOLA
O programa Olhá Festa da SIC esteve em
Grândola em meados de agosto, dando a conhecer alguns dos costumes e tradições do
nosso Concelho. O Grupo Coral Vila Morena
deu o arranque na reportagem de Joana Latino e Nuno Pereira, que seguiu “viagem” até à
freguesia do Carvalhal. Junto ao mar conheceram as cabanas de Colmo feitas pelo artesão António Parreira e a produção e confecção da típica batata-doce. O programa terminou no areal da praia do Carvalhal.

GRÂNDOLA
ASSOCIA-SE
ÀS COMEMORAÇÕES
DA ELEIÇÃO
DA GASTRONOMIA
PORTUGUESA
A PATRIMÓNIO
IMATERIAL

No dia 26 de julho assinalou-se 20 anos
da eleição da Gastronomia Portuguesa
a Património Imaterial. De norte a sul,

do Litoral ao Interior são infindáveis os
motivos para agradar os diferentes palatos.
Comer no concelho de Grândola é exemplo
dessa imensa e deliciosa diversidade.
Visitar a restauração do nosso Concelho
significa uma autêntica viagem pelos
sabores que a terra e o mar nos oferecem.
Desde as enguias ao peixe grelhado ou em
massinhas, às migas ou açordas aromatizadas
com as ervas da serra. Do sempre presente
cozido à portuguesa, aos pratos de caça
com destaque para o javali, todos são
motivos para que se delicie na restauração
do concelho de Grândola.
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VERÃO

Foi de histórias, música, cinema e teatro de
rua que o Jardim 1.º de Maio vibrou nos meses de julho e agosto. Durante cerca de dois
meses, animação não faltou para miúdos e
graúdos aos fins-de-semana. As noites quentes e as manhãs mais frescas levaram ao palco principal da iniciativa Animação de Verão
centenas de pessoas, nesse sentido e de forma a cumprir todas as normas de segurança
durante os eventos, o Jardim 1.º de Maio esteve dividido em duas áreas distintas: o Topo
Poente onde decorreu maioritariamente a animação infantil aos sábados de manhã, dinamizadas pela Biblioteca Municipal com convidados especiais, e o Topo Nascente, onde em recinto fechado com palco decorreram as sessões
de cinema, música e teatro.

CULTURA
PARA TODOS
EM SEGURANÇA

DESTAQUE

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA
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DIA INTERNACIONAL
DA JUVENTUDE:
MORI’ROSSO
BRILHAM EM NOITE
DEDICADA
AOS JOVENS
O Município assinalou o Dia Internacional
da Juventude, a 12 de agosto, com um concerto dos Mori’Rosso no Jardim 1.º de Maio.
A banda constituída por jovens grandolenses
pretende conciliar o vintage com o moderno,
trazendo a palco muitos antigos hits que fazem parte da história da música. Ao som de
José Grosso e Carlos Prezado, nas vozes e
guitarras, Francisco Cordeiro, no baixo e Raúl
Areias na bateria, foram muitos os que assistiram com entusiasmo ao espetáculo da
banda.

JARDIM 1º DE MAIO FOI PALCO DE MINI CICLO DE MÚSICA

Promovido pela Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense – SMFOG em
parceria com o Município de Grândola e a Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra, “Música Velha conVida” arrancou, no dia 14 de agosto, ao som de Rita
Redshoes. Dona de uma voz inconfundível, Rita

VIDA E OBRA
DE ZECA
AFONSO
CELEBRADA
EM GRÂNDOLA

Redshoes brindou o público com alguns dos
seus temas mas também grandes clássicos
do jazz e pop mundiais acompanhados pelas
guitarras de Bruno Santos. Na noite de sábado, 15 de agosto, subiram ao palco os NMC –
New Music Colletive, que apresentaram um
concerto e uma sonoridade que cruza a músi-

Grândola assinalou, no dia 1 de agosto, o
nascimento de Zeca Afonso com o espetáculo “Como se Fora seu Filho” ao som do
quarteto Couple Coffee que apresentou o
projeto “Co’as Tamanquinhas do Zeca”. O
espetáculo da banda luso-brasileira recordou o passado histórico que liga José Afonso a Grândola e aos Grandolenses, tão bem
expresso na canção Grândola, Vila Morena,
símbolo do 25 de abril e dos seus valores.
A organização da iniciativa ficou a cargo da
Associação José Afonso e do Município.

ca moderna de várias origens, como o minimalismo, a clássica, o jazz ou rock, com a improvisação e a eletrónica, tendo como base
música original do grupo. A iniciativa encerrou
a 21 de agosto com o espetáculo de Paulo
Gaspar e Amigos que apresentaram um Tributo a Benny Goodman.
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SECRETÁRIA DE ESTADO
DO TURISMO VISITOU CONCELHO
Rita Marques esteve no dia 20 de julho no
Hotel Quinta da Comporta, Carvalhal, na apresentação da nova Campanha do Turismo do
Alentejo e Ribatejo para o Mercado Interno –
“Há um Lugar”. Antes da sessão, que contou
com a presença do Presidente da Câmara de
Grândola, António Figueira Mendes, Rita Marques teve oportunidade de conhecer este empreendimento turístico de referência e que figura na Hot List 2020, tradicional lista elaborada pela Condé Nast Traveller com os melhores empreendimentos hoteleiros do ano. No período da tarde a Secretária de Estado, o Presidente da Câmara e a Vereadora do Turismo
reuniram com os promotores dos projetos turísticos em desenvolvimento no Concelho. António Figueira Mendes aproveitou o encontro
para partilhar algumas preocupações, referindo que: “conjuntamente com os empreendedores, reportámos à senhora secretária de es-

tado a necessidade urgente de melhorar três
vetores importantíssimos para o desenvolvimento turístico do território, nomeadamente
a melhoria das infraestruturas dos serviços de
saúde e proteção civil, a melhoria das acessi-

bilidades rodoviárias e, por último, a pertinência
da potenciação de utilização do aeroporto de
Beja”. O autarca acrescentou ainda que solicitou à secretária de estado que transmitisse
estas preocupações às tutelas responsáveis.

CÂMARA REEDITA A PUBLICAÇÃO "TABERNAS, PERCURSOS NA MEMÓRIA
DO CONCELHO DE GRÂNDOLA" 22 ANOS DEPOIS DA 1.ª EDIÇÃO
A Casa Mostra de Produtos Endógenos recebeu no dia 18 de agosto, num final de tarde morno e pleno de memórias, o lançamento da 2.ª
edição do livro Tabernas, percursos na memória do concelho de Grândola, da autoria de José
Manuel Rodrigues e textos do Professor Alfredo Saramago e do Historiador Paulino Mota Tavares, com edição da Câmara Municipal de Grândola. Embalada pelo vento e a vista extasiante
do sol a pôr-se no horizonte, com a vinha e a
serra como pano de fundo, a apresentação do
livro fez-se com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Grândola, António Figueira Mendes, a Diretora Regional de Cultura do
Alentejo, Dr.ª Ana Paula Amendoeira, o autor e
fotógrafo da obra, José Manuel Rodrigues e com

OFICINA
DE CERÂMICA
JÁ ABRIU

a presença de antigos e atuais proprietários
das Tabernas de Grândola, (personagens principais desta obra). Passados 22 anos da 1.ª edição, há muito esgotada e de grande sucesso, a
intenção de manter na memória de todos a existência das tabernas, traduziu-se nesta 2.ª Edição, a partir essencialmente de um trabalho fotográfico distinto que dignifica os tempos viviNo âmbito do protocolo aprovado para o espaço da Oficina de Cerâmica, a Câmara Municipal de Grândola cumpre mais um objetivo no sentido da valorização do artesanato e
artesãos do concelho de Grândola. Esta será
mais uma etapa no caminho da dinamização
daquele espaço que se pretende seja a "casa"
das artes e ofícios do nosso Concelho, onde
poderá encontrar a imensa diversidade do saber fazer dos nossos artesãos.
Convidamo-lo a uma visita!
Em Grândola, na Avenida Jorge Vasconcelos
Nunes, nº 110 | Terças e quintas –
10h00-19h00 | Sábados – 10h00-13h00*
*sujeito a alteração de horário

dos nestes locais. António Figueira Mendes referiu na apresentação que “Muita coisa mudou
no nosso Concelho desde 1998, mas a linha
condutora continua a ser a mesma – implementar um modelo de desenvolvimento sustentável, integrado e harmonioso, que valorize e preserve a nossa cultura, a nossa história
e os nossos hábitos, costumes e tradições.”

ATIVIDADE MUNICIPAL
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA
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TURISMO DE NATUREZA

APROVADA CANDIDATURA DE MAIS DE 245 MIL EUROS
PARA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL
Foi aprovada ao quadro de fundos europeus
Portugal 2020, a candidatura designada - Valorização do Património Natural – Percursos Pedestres, no valor de 245.665,56€ (+ IVA), comparticipada em 75 % pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional – FEDER. Este investimento vai permitir ao Município a valorização do produto Turismo de Natureza no território através da qualificação e alargamento
da rede de percursos pedestres, com a criação de novos percursos, bem como a reestruturação/requalificação dos já existentes, compreendendo um total de 13 percursos no Concelho, perfazendo mais de 180 Km e respetivas áreas de descanso/abastecimento dotadas
de equipamentos que permitam aos amantes

VIVAM AS FÉRIAS
DE VERÃO
– INICIATIVA TROUXE
À RUA DEZENAS
DE CRIANÇAS

da prática uma maior fruição do espaço natural. Para além destas intervenções estão previstas a instalação de 5 estações de serviço
de BTT, a instalação de WC com acesso universal a utilizadores de mobilidade reduzida
no Ecoparque Montinho da Ribeira, bem como
a instalação de uma estação de alongamentos no mesmo local. O geocaching será também uma componente presente em toda a rede de percursos. Com vista a incentivar a prática de birdwatching está prevista a instalação de um segundo abrigo de observação de
aves junto à Lagoa de Melides, um importante
ponto de residência e passagem de aves migratórias, consistindo um dos mais importantes ecossistemas do Concelho. Esta aposta

do Município tem como objetivo combater a
sazonalidade, através da captação de visitantes e turistas por via da oferta de turismo natureza, em articulação com a oferta gastronómica e de património construído, na primavera e outono, e mesmo no inverno, bem como
promover a compatibilização das atividades turísticas com a preservação e conservação dos
ecossistemas e dos habitats em presença.
A divulgação será efetuada numa lógica integrada de projeção de toda a oferta turística do
concelho, com a criação de uma aplicação (APP)
para a promoção e divulgação da rede de percursos pedestres, do património natural, cultural
e gastronómico, bem como o desenvolvimento
e lançamento do Guia de Natureza de Grândola.

Promovida pelo município, entre os dias 22 de julho a 12 de agosto, a edição de verão do
Vivam as Férias contou com a participação de dezenas de crianças. Dos jogos às atividades
lúdicas e de expressão plástica passando pelas caminhadas, crianças e jovens viram as suas
manhas e tardes preenchidas ao longo destas semanas. A dinamização das ações ficou a cargo
do Estúdio Jovem, da Biblioteca Municipal e do Setor do Património Histórico e Cultural.
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FREGUESIAS

OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

›

AZINHEIRA DOS BARROS
JUNTA DE FREGUESIA REQUALIFICA ESPAÇO EXTERIOR
DA CASA DA ÁGUA EM AZINHEIRA DOS BARROS
A Junta de Freguesia tem vindo a apostar na requalificação do seu património. Recentemente foi
finalizada a intervenção no exterior da Casa da Água em Azinheira dos Barros, que contou com
a realização de trabalhos de fundo, o que permitiu melhorar o acesso e a segurança da Casa da Água.
Dos trabalhos realizados destacamos a terraplanagem do terreno, a construção de muretes de suporte
e vedação com cerca de 100 metros de extensão, que permitiu ainda demarcar o limite da propriedade
da Casa da Água.

›

CARVALHAL
ANIMAÇÃO DE RUA
A Freguesia de Carvalhal com a colaboração do ator e animador Pedro Charneca dinamizou durante
o mês de agosto aos fins de semana, uma animação de rua com pequenas peças de teatro, nos locais
públicos como zonas comerciais e praia, que teve como objetivo levar humor e animação às pessoas,
neste tempo de pandemia.

›

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
REABERTURA DA LUDOTECA DE GRÂNDOLA E INÍCIO DO ANO LECTIVO 2020/2021
A Ludoteca de Grândola a meados do mês de Março, foi obrigada a encerrar as suas portas e o alegre
borburinho da criançada deu lugar a salas vazias sem os sorrisos que sempre alegraram esta casa! Um
processo nada fácil, mas que se tornou necessário dada a pandemia COVID 19 que o País e o Mundo
assistiam. Após estes dolorosos meses, a Ludoteca da Junta de Freguesia reabriu as suas portas num
espaço renovado e com novas regras, para acolher as nossas crianças em segurança. Deixamos aqui um
obrigada à empresa Vertentability – Investments & Properties S.A, que nos apoiou no equipar da
Ludoteca face às exigências que esta pandemia nos obriga. Agradecemos a visita da Autoridade Local
de Saúde e do Gabinete de Protecção Civil que acompanhou e verificou as condições de segurança
da Ludoteca para estes os novos tempos. Sejam de novo bem-vindos à Ludoteca! Na última semana
de Agosto e nas duas primeiras semanas de Setembro voltámos recheados de sorrisos…e onde o lema
foi e será o de sempre “a brincar também se aprende! A Junta de Freguesia de Grândola e Santa
Margarida da Serra, apesar de todos os receios, provenientes da pandemia COVID 19, aproveita esta
oportunidade para desejar a todos os alunos, e a toda a comunidade educativa, um excelente ano lectivo
2020/2021, e muita coragem para enfrentar este ano lectivo atípico. Reforçamos ao mesmo tempo toda
a nossa disponibilidade para colaborar em tudo o que seja necessário para o bem-estar dos alunos,
docentes e não docentes, pais e encarregados de educação e também a nossa total disponibilidade para
colaborar com a Associação de Pais e Encarregados de Educação de Grândola.

›

MELIDES
HOMENAGEM AO ATLETA EDGAR MATIAS
O Executivo da Junta de Freguesia de Melides, distinguiu no passado dia 29 de Agosto de 2020, o atleta
Melidense, Edgar Matias, como exemplo de Atleta Meritório, oferecendo-lhe uma lembrança a título
simbólico, que representa um Cavalo, “Um Cavalo de Corrida” pela obtenção de excelentes resultados
desportivos, postura na modalidade e na vida. Ele, que atualmente representa a equipa de Atletismo de
São Francisco da Serra. A par de todos os sucessos obtidos em apenas 3 anos de atividade na modalidade
de atletismo, é de realçar o sentido solidário do Atleta e a responsabilidade que tem para si, representar
o nome Melides e do Concelho de Grândola, quer no nosso país e no estrangeiro. Destaca-se o seu feito,
levado a cabo no dia 2 de Agosto, em que percorreu cerca de 65,2 Km, desde Sines até Troia, percorrendo
esta distância em 5h55me5s. O objetivo, foi angariação de verbas para a instituição Casa do Povo de Melides.

MEMÓRIA E PATRIMÓNIO
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA
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VISITAÇÃO DA ORDEM DE SANTIAGO
À COMENDA DE GRÂNDOLA EM 1482
A Ordem Militar de Santiago da Espada chegou a Portugal em 1172 com o objetivo de auxiliar D. Afonso Henriques na Reconquista Cristã, processo que terminou em 1249, no reinado de D. Afonso III, com a conquista definitiva
do Algarve. Como recompensa pela participação militar e com os objetivos de povoar e
defender as terras recém-conquistadas foram
concedidos vastos domínios à Ordem de Santiago, incluindo o território onde foi criada a Comenda de Grândola, no reinado de D. João I.
No Capítulo Geral da Ordem, convocado em
1478 por D. João II e realizado em Alcácer do
Sal, no âmbito da jurisdição que detinha e da
gestão do seu património, a Ordem determinou a realização de visitações às Comendas,
com a finalidade de averiguar o estado de conservação dos seus bens e o cumprimento dos
estatutos e da regra pelos comendadores e
pelos freires espatários1.
Em 1482 foi efetuada a primeira visitação à
Comenda de Grândola2 por Gil Vaz da Cunha e
Duarte Furtado de Mendonça, respetivamente comendadores de Pinheiro e do Torrão,
acompanhados pelo escrivão do cartório da
Ordem, Álvaro Dias de Frielas. Os visitadores
eram também acompanhados por escudeiros,
homens a pé, dois moços, um almocreve e os
animais necessários ao transporte da comitiva3.
TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTO4:
Visitação de Grândola que achámos dada em
Comenda a João Falcão, cavaleiro da casa d’el
Rei, a qual é termo de Alcácer do Sal. É limite
sobre si quanto é ao reconhecimento dos dízimos.
O dito João Falcão não era aí, que era cativo
em terra de mouros. E achámos na dita Comenda uma ermida da invocação de Nossa Senhora, com um capelão que o dito comendador
paga para sacramentar os fregueses e lhe diz
missa de quinze em quinze dias. E achámos a
dita ermida muito danificada.
Item Mandámos ao dito comendador, em virtude de obediência, que tenha na dita Comenda
capelão contínuo, auto e hábil para sacramentar. E este seja obrigado de dizer missa todo o
ano, scilicet5, todos os domingos e festas prin-

1

BASE DE COLUNA TARDO-GÓTICA ENCONTRADA QUANDO DA CONSTRUÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL DE GRÂNDOLA (1969/1970).
CRUZ DA ORDEM MILITAR DE SANTIAGO DA ESPADA QUE ENCIMA O PORTAL DA IGREJA MATRIZ DE GRÂNDOLA.

cipais de guardar e mais três dias da semana
porque, em outro modo, não podiam ser sacramentados, que muitos dos vizinhos vivem a muito longe uns dos outros. E a renda com que
tinha o dito capelão.
Item Lhe mandámos ao dito comendador, em
virtude de obediência, que corrija de novo e repare a dita ermida e ousia de paredes e telhado e de portas e acafelada e pincelada, como
pertence a casa em que se há-de celebrar o
santo sacramento.
Item Mandámos ao dito comendador que ponha na dita ermida uma vestimenta para os domingos e festas e uma véstia [para as] missas
votivas para o altar.
Item Mandámos ao dito comendador que ponha
[nela uma] pia de batizar.
Item Mandámos ao dito comendador que […]
Item Mandámos que o capelão que estiver na
dita ermida que haja cada ano carta de cura
do prelado e carta de licença de dom prior para
estar na dita Ordem e sacramentar.
Item Deixaram ao dito capelão ordem e regra
a seu rezar e que faça confessar e comungar
seus fregueses e que sejam reconciliados dos

ódios e malquerenças em que estiverem, segundo mandamento da Igreja.
Item Lhe mandaram ao dito capelão que tanja
às matinas e missa e véspera às horas que dever.
Item Que constranja seus fregueses que, acabados oito dias, venham batizar seus filhos segundo a Igreja manda, sob pena de cem reais
para o Convento.
Item Lhe mandaram que faça os banhos e os que
à porta da Igreja não vierem receber-se que não contem com eles até se reconciliarem com a Igreja.
Item Mandámos ao comendador, em virtude
de obediência, que não consinta ao capelão que
tenha manceba nem outra mulher com que seja.
Item Mandámos ao dito comendador que mande pôr na dita ermida suas obradeiras6 para fazer o capelão as hóstias.
Item Visitámos os ornamentos da dita Igreja,
scilicet, prata e vestimentas e livros e, miudamente, todos os outros ornamentos de servidão da dita ermida e demos tudo a livro.
Item Achámos que a dita Comenda renderá uns
anos pelos outros oitenta até cem mil reais.
[…] foi visitada aos 11 dias de fevereiro ano
[de nosso] Senhor Jesus Cristo de mil e 482 anos.

Cf. MESSIAS, Joana Cristina Cristóvão, Contribuição para uma Rota da Ordem Militar de Santiago da Espada, em Portugal – As Sedes. Disponível em https://run.unl.pt/bitstream/
10362/11953/1/Joana%20Messias.pdf. Consultado em fevereiro de 2020.
Tem sido referido pelos investigadores o ano de 1480 como data desta visitação. Contudo, trata-se de um erro repetido, conforme comprova o documento datado de 11
de fevereiro de 1482.
3 MATA, Joel Silva Ferreira, “Os livros de visitas quinhentistas das comendas da Ordem de Santiago”, Comendas das Ordens Militares na Idade Média, Porto, Civilização Editora,
2009, pp. 131-143.
4 Cf. ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, Órgãos dirigentes, Visitações, Maço 2, Visitações a Santiago do Cacém, Grândola e Alcácer do Sal efetuadas por Gil Vaz
da Cunha e Duarte Furtado Mendonça, comendadores da Ordem de Santiago (PT/TT/OSCP/B/003/0002/00050). Transcrição para português atual.
5 Scilicet significa “a saber” ou “isto é”.
6 Molde ou ferro para fazer hóstias.
2
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OBRAS MUNICIPAIS
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

CÂMARA CONTINUA
A REQUALIFICAR ARRUAMENTOS
A Câmara Municipal continua a requalificar arruamentos e passeios. As várias intervenções em
curso incluem a fresagem do pavimento existente, a aplicação de tapete betuminoso em toda
a faixa e a execução de passadeiras em pedra – de forma a torná-las definitivas. Em alguns locais
estão também a ser executados passeios, bem como o prolongamento de redes.
BAIRRO DA LIBERDADE E BAIRRO DAS AMOREIRAS

CENTRO DE SAÚDE DE GRÂNDOLA

BAIRRO DO CONVENTO

EXECUÇÃO DE PASSEIOS DISPERSOS POR VÁRIAS ZONAS

OBRAS MUNICIPAIS
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL LIGEIRA
JÁ ESTÁ EM CONCURSO PÚBLICO
O Município colocou recentemente em concurso público a empreitada para a ampliação da ZIL – tendo em
conta o aumento da procura para instalação de novas
unidades industriais. Nesta fase serão criados mais 10
lotes, com dimensões variáveis, e serão prolongadas todas as infraestruturas, incluindo a rede viária. Esta intervenção tem como valor de referência 1.1 milhões
de euros.

#.15
1,1

MILHÕES
€

REABILITAÇÃO DA ANTIGA
CASA DOS MAGISTRADOS

Iniciou no mês de julho a empreitada de reabilitação do edifício municipal Antiga Casa
dos Magistrados. Num investimento de cerca de 43 mil euros a intervenção pretende reabilitar e adaptar este edifício para o funcionamento de serviços municipais dotando-o de
todos os equipamentos e mobiliário necessários.

43

MIL €

BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA ALDEIA DO PICO/
BREJO MOURO/PALHOTAS JÁ ESTÁ EM
CONCURSO PÚBLICO

988
MIL €

O Município lançou recentemente o concurso público da obra de beneficia- ção da estrada entre a Aldeia do Pico e as Palhotas. A intervenção, com um valor de referência de 988
mil euros inclui o alargamento da plataforma da estrada, a reabilitação funcional e o reforço da capacidade estrutural do pavimento – assegurando melhores níveis de aderência e regularidade, a melhoria, reposição e adaptação do sistema de drenagem existente
e a melhoria/reposição dos equipamentos de sinalização e segurança – incluindo a sinalização vertical e horizontal

BENEFICIAÇÃO DA RUA
FRANCISCO JOSÉ CATURRINHO

+550
MIL €

O Município iniciou recentemente a obra de beneficiação da Rua Francisco José Caturrinho.
A intervenção, num investimento superior a 550 mil euros e um prazo de execução de 7 meses, inclui a criação de novas infraestruturas subterrâneas, rede de águas e drenagem pluvial, rede elétrica e Iluminação pública, rede de rega e plantação de árvores, pavimentação,
implementação de um sistema de sinalização de circulação, horizontal e vertical, criação de
uma ciclovia e de uma bolsa de estacionamento de 85 lugares. A obra vai permitir melhorar, de forma significativa, a circulação nesta área e o acesso à Zona Industrial Ligeira (ZIL),
bem como a sua expansão, cuja empreitada para a 3.ª fase já está em concurso público.

INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO L3
NO CARVALHAL JÁ ESTÃO EM CONCURSO PÚBLICO

990
MIL €

A Câmara Municipal lançou recentemente o concurso público para construção de infraestruturas no Loteamento L3 na freguesia do Carvalhal – com um preço base de 990
mil euros. O concurso prevê a construção de redes de abastecimento de água, águas
residuais, gás, eletricidade, telecomunicações, arruamentos, plantação de árvores e
zonas de estacionamento que irão servir os 64 lotes existentes. Esta intervenção inclui
também a requalificação do campo UEFA das Lagoas e a sua zona envolvente, bem como,
a criação de uma nova bolsa de estacionamento com 38 lugares. Este é um dos loteamentos mais antigos da Freguesia, localizado junto à praia do Carvalhal, e é conhecido
localmente por Bairro do Pescadores.

