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Caras/os Grandolenses,
Apesar da grande imprevisibilidade que é a evolução da pandemia, que se tem agravado nos 
últimos tempos, podemos assegurar que da nossa parte continuamos preparados para a 
enfrentar. As diversas respostas sociais e de emergência e proteção civil que criámos no início 
do ano continuam ativas até ao dia de hoje e estamos prontos para as reforçar em caso de 
necessidade. 

Nesta fase difícil para todos importa manter viva a nossa economia local, principalmente as 
micro, pequenas e médias empresas – que têm sido as mais afetadas. Neste sentido imple-
mentámos entre os meses de julho e novembro a iniciativa EucomproemGrândola – que visou 
incentivar a compra no comércio e restauração do Concelho e que contou com a participação 
de mais de 40 estabelecimentos comerciais. Ao longo destes 5 meses atribuímos cerca de 50 
prémios em vales de compras – com um valor total de 5 mil €.

A exemplo dos anos anteriores, no mês de dezembro voltamos a realizar a iniciativa Natal é no 
Comércio Local – que este ano irá atribuir prémios no valor total de 2 mil €. Nesta altura em 
que devemos evitar deslocações, o Comércio Local é a melhor opção para realizar as compras 
de natal – com total segurança.  

Devemos continuar a cumprir as recomendações da Direção Geral de Saúde. Não podemos 
descurar as medidas de prevenção. Todos temos de ser agentes de saúde pública, protegendo-nos 
a nós e aos outros. Com a colaboração de todos vamos conseguir vencer esta Pandemia.

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

F 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

MANTER VIVA A ECONOMIA LOCAL 
EM TEMPOS DE PANDEMIA

Nesta fase difícil para todos 
importa manter viva a nossa 
economia local, principalmente 
as micro, pequenas e médias 
empresas – que têm sido as mais 
afetadas. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal
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B breves

MONTARIA DE CARIZ SOLIDÁRIO 
APOIA CERCIGRÂNDOLA
No passado dia 18 de outubro realizou-se 
a primeira Montaria na Serra de Grândola, 
organizada pela Associação de Pesca e Caça 
“Os Grandolenses”, que contou com o apoio 
do Município de Grândola. A iniciativa, a 
primeira do género, realizada pela 
associação local sediada em Santa 
Margarida da Serra, tem como objetivo apoiar 
as instituições locais. Dinis Costa, presidente 
da associação, e Carina Batista, vereadora 
do desenvolvimento social, entregaram 
à Cercigrândola o donativo resultante 
da montaria. 

EXERCÍCIO NACIONAL 
“A TERRA TREME”
A TERRA TREME, exercício organizado 
anualmente pela Autoridade Nacional 
de Proteção Civil, cujo objetivo visa alertar 
e sensibilizar a população sobre como agir 
antes, durante e depois da ocorrência 
de um sismo, realizou-se no passado dia 
5 de novembro às 11h05.
Os três gestos BAIXAR, PROTEGER, 
AGUARDAR são a melhor resposta para nos 
protegermos em caso de sismo. O exercício 
pretendeu fomentar conhecimentos e práticas 
que podem salvar vidas. Considerando 
a situação pandémica associada à COVID-19, 
importa sublinhar que a realização desta 
iniciativa obedeceu às orientações emanadas 
pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

CÂMARA CONTRA 
O ENCERRAMENTO DAS FARMÁCIAS 
NO PERÍODO NOTURNO
Na sequência da solicitação da ARS 
do Alentejo para emissão de parecer sobre 
a proposta das escalas de turnos das 
farmácias do concelho no ano 2021, 
a Câmara aprovou, por unanimidade, 
a emissão de parecer negativo. A proposta 
não garante a existência de, pelo menos, 
uma farmácia de serviço em regime de 
disponibilidade, 24 horas por dia durante todo 
o ano, remetendo o atendimento no período 
noturno para uma linha de apoio ou para 
outra farmácia num concelho vizinho. Para 
a autarquia a diminuição do serviço não tem 
em conta as diversas características 
do concelho.



MUNICÍPIO OFERECEU 
2000 MÁSCARAS 
À COMUNIDADE ESCOLAR
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CAMPANHA 
DE VACINAÇÃO 
GRATUITA CONTRA 
A GRIPE DECORREU 
NO CONCELHO NO MÊS 
DE OUTUBRO 

  A vereadora Carina Batista e o vereador 
Fernando Sardinha entregaram, no mês de 
outubro, 2000 máscaras sociais certificadas 
e reutilizáveis, uma oferta do município de 
Grândola à comunidade escolar. O kit com- 

posto por uma bolsa e uma máscara foi en- 
tregue aos alunos da Escola Básica do 2.º e 3.º 
Ciclos D. Jorge de Lencastre, Escola Secun- 
dária António Inácio da Cruz e da Escola Pro- 
fissional de Desenvolvimento Rural de Grândo-

la. A iniciativa teve como objetivo sensibilizar 
para a importância da prevenção e do cum- 
primento das regras de segurança no âmbito 
das atividades letivas, na atual situação de pan- 
demia que atravessamos. 

A Unidade de Cuidados na Comunidade Serra 
e Mar em parceria com o município de Grân-
dola iniciou a campanha de vacinação gratui- 
ta contra a Gripe, para pessoas com 65 ou 
mais anos. Esta ação decorreu de 19 a 29 de 
outubro em mais de 12 aldeias do Concelho – 
onde a população é maioritariamente sénior, 
pretendendo-se assim, facilitar o acesso dos 
utentes vulneráveis aos serviços de saúde. A 
adesão foi maior do que em anos anteriores. 
Foram vacinados contra a gripe num total de 

413 utentes (mais 30% de utentes que na cam- 
panha anterior). A campanha de vacinação do 
Serviço Nacional de Saúde arrancou a 28 de 
setembro, com uma primeira fase, que incluiu 
apenas as faixas da população consideradas 
prioritárias, como residentes em lares de ido- 
sos, grávidas e profissionais de saúde e do se- 
tor social que prestam cuidados. Na segunda 
fase a nível nacional, que se iniciou a 19 de ou- 
tubro, a vacina passou a ser também adminis-
trada a novos grupos de risco.
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APOSTAR 
NA PREVENÇÃO: 
ESPAÇO POLIVALENTE PARA 
RESPOSTA AO COVID-19 JÁ TEM 
CLIMATIZAÇÃO E CONTINUA PRONTO 
PARA QUALQUER EVENTUALIDADE

O Turismo de Portugal certificou 
a Biblioteca Municipal de Grândola, 
um dos mais importantes centros 
de difusão cultural do concelho, 
com o selo Clean & Safe. Esta 
certificação garante que 
a implementação das medidas 
essenciais de prevenção e controlo 
da pandemia COVID-19 está 
de acordo com as recomendações 
da Direção Geral da Saúde, 
permitindo, assim, que os 
utilizadores da Biblioteca 
a possam frequentar com toda 
a segurança.

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
COM SELO 
CLEAN & SAFE

    O espaço polivalente para resposta à pandemia COVID-19, instalado pela Câmara Municipal 
no passado mês de abril nos Pavilhões do Parque de Feiras e Exposições, continua pronto para 
responder a qualquer eventualidade que surja no Concelho ou na Região. O espaço, com 
capacidade para albergar no imediato 39 pessoas em quartos isolados, recebeu recentemente 
a instalação de equipamentos de climatização, garantindo assim mais conforto em caso de 
ativação. Para além de centro de acolhimento, caso seja necessário o espaço pode evoluir para 
hospital de campanha. No exterior, continua ativo e à disposição das autoridades de saúde o 
circuito para realização de testes em modo drive-thru e walk-thru – já utilizado por diversas 
vezes.



GRÂNDOLA DISTINGUIDA COM SELO 
“COMUNIDADES PRÓ-ENVELHECIMENTO 2020/2021"
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    A campanha #periodolivre levada a cabo 
pela Associação Corações com Coroa, a ní- 
vel nacional e a que o município de Grândola 
se associou, começou em meados de feve- 
reiro com o objetivo de sensibilizar e norma- 
lizar o tema da menstruação e desmistificar 
os tabus que a rodeiam. Foram criados gru- 
pos de trabalho, constituídos por diversos cos- 
tureiros e costureiras para a confeção de pen- 
sos higiénicos reutilizáveis, a integrar o Kit 

Dignidade, uma bolsa com artigos de higiene 
e outros itens básicos a enviar para a Gui- 
né-Bissau. Foi no dia 9 de outubro que o mu- 
nicípio de Grândola, através da Vereadora Ca- 
rina Batista, entregou na sede da Associação 
Corações com Coroa em Lisboa, os mais de 
1000 pensos reutilizáveis confecionados em 
Grândola, aos membros da Direção – Catari-
na Furtado, Ana Magalhães e Cláudia Cervei-
ra e colaboradoras Filipa Gama e Helena Viegas.

    O Município recebeu no dia 1 de outubro 
o selo “Comunidades Pró-envelhecimento 
2020/2021”. A distinção, que coincidiu com a 
celebração do Dia Internacional do Idoso, foi 
atribuída no âmbito da Campanha Comu-
nidades Pró-Envelhecimento, lançada pela  

Ordem dos Psicólogos. A atribuição do selo 
ao município de Grândola é resultado das 
políticas, programas, planos estratégicos e 
práticas que demonstram um compromisso 
forte e efetivo com a promoção do envelhe- 
cimento saudável e bem-sucedido ao longo

de todo o ciclo de vida. O Município assina-
lou o Dia Internacional do Idoso com a oferta 
de kits de higienização à população idosa 
do concelho, que frequenta os programas 
desenvolvidos pelo projeto Envelhecimento 
Ativo. 

No âmbito do projeto Rumo a 2030 
decorreu no Cineteatro, no passado 
dia 14 de outubro, uma ação de 
sensibilização sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
dirigida a vereadores e técnicos 
do município de Grândola. A sessão, 
promovida pelo Instituto Marquês Valle 
Flor, teve como objetivo dar a conhecer 
os ODS, entender o papel dos 
Municípios na concretização da Agenda 
2030, conhecer boas práticas nacionais 
e internacionais para a implementação 
dos ODS no plano local e quais 
os passos necessários para uma eficaz 
e eficiente concretização dos ODS no 
nosso território.

REFORÇAR 
A SENSIBILIZAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

CAMPANHA NACIONAL 
#PERIODOLIVRE FOI UM SUCESSO
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UNIVERSIDADE SÉNIOR 
DE GRÂNDOLA 
CELEBRA O SEU 13º ANIVERSÁRIO

presente ano letivo, 2020/2021, inscreveram- 
-se 236 alunos, dos quais 13 pela primeira vez. 
O corpo docente é constituído por 10 professo- 
res em regime de voluntariado e por 7 técnicos 
do Município, que asseguram o funcionamento 
das aulas e a organização de um conjunto alar- 
gado de atividades ao longo de todo o ano leti- 
vo. As aulas de informática, artes decorativas 
e gerontomotricidade continuam a merecer a 
preferência dos alunos, de entre as 20 discipli-
nas que, este ano, a Universidade Sénior de Grân- 
dola colocou à disposição dos seus utilizadores.

No dia 24 de outubro comemorou-se 
o Dia Municipal para a Igualdade, uma 
data que o município de Grândola em 
parceria com o Centro Local de 
Aprendizagem de Grândola da 
Universidade Aberta assinala, anualmente, 
através da iniciativa Ciclo de Conversas. 
Num contexto excecional, mas 
procurando mobilizar a atenção e 
reflexão da sociedade para a igualdade 
de género, revelou-se imperioso o 
recurso às redes sociais. Foi, assim, 
através do digital que se proporcionou 
ao público em geral a participação num 
quiz versando a temática do dia, bem 
como no webinar denominado 
“Sexualidade e Género: Pensar um Social 
Plural”, dinamizado por Cristina Pereira 
Vieira, docente do Departamento de 
Ciências Sociais e Gestão da Universidade 
Aberta e investigadora do CIEG nas 
áreas da Sexualidade, Género, 
Masculinidades, Risco, Bem-estar e 
Saúde, com a intervenção da vereadora 
do pelouro de desenvolvimento social, 
Carina Batista. Os municípios 
de Grândola, Alcácer do Sal, Santiago 
do Cacém e Sines, que integram 
e promovem o Plano Intermunicipal 
para a Igualdade, uniram-se por uma 
mesma causa com vista a colocar 
na agenda a temática da Igualdade 
enquanto promotora de Desenvolvimento 
e Cidadania.

CICLO DE CONVERSAS 
– GRÂNDOLA DEBATE 
SEXUALIDADE E GÉNERO

DEPÓSITO DA ÁGUA 
ILUMINA-SE DE AZUL 
PARA ASSINALAR 
O 75.º ANIVERSÁRIO 
DAS NAÇÕES UNIDAS

O depósito da água “vestiu-se” de azul, no 
passado dia 24 de outubro, para celebrar de 
forma simbólica o 75.º aniversário das Na- 
ções Unidas. O município de Grândola res- 
pondeu, desta forma, ao desafio lançado 
pela ONU para que os Municípios da Europa 
se associem à celebração desta data que 

considera de “grande importância para o 
sistema internacional, sobretudo no atual 
contexto da crise resultante da pandemia 
COVID-19”. A ONU sublinha ainda que “ mais 
do que nunca, é fundamental promover a so- 
lidariedade entre os povos para mitigar e com- 
bater os efeitos da pandemia”. 

    A Universidade Sénior de Grândola celebrou 
no dia 29 de outubro, o seu 13º aniversário. 
Apesar das limitações decorrentes do agrava-
mento geral da situação de pandemia o dia foi 
assinalado por toda a comunidade da Univer-
sidade Sénior. Durante a manhã, a Vereadora 
da área de desenvolvimento social, Carina Ba- 
tista, entregou lembranças aos alunos. À tar- 
de, no Cineteatro Grandolense, decorreu a assi- 
natura dos Acordos de Compromisso com o 
Presidente da Câmara, António Figueira Men- 
des, e os professores voluntários da USG. No 



COMEMORAÇÕES DO DIA 
DO CONCELHO – 476 ANOS
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Grândola comemorou, em outubro, os 476 anos da atribuição da Carta de Foral – 22 de Outubro de 1544 – com espetáculos de música 
e teatro, este ano para um público mais restrito, devido às normas de higiene e segurança recomendadas pela Direção Geral 
de Saúde (DGS), que o Município cumpre escrupulosamente para proteger quem vive e visita o Concelho.
    O teatro marcou o arranque das Comemo-
rações. O Cine Granadeiro recebeu no dia 16 
de outubro, às 22h, o ator Klemente Tsamba 
que apresentou “Dizcontos – Contos Sobre a 
Imigração”. Bárbara Tinoco foi o destaque do 
programa, com um concerto que aconteceu 
dia 21 de outubro no Cine Granadeiro, para um 
público rendido às músicas e à simpatia da jo- 
vem cantora. O espetáculo foi transmitido em 
direto para o mundo através do facebook do 
Município. A Cerimónia do Hastear da Bandei-
ra, transmitida em direto no facebook do Muni- 
cípio, realizou-se como sempre no dia 22 às 
11h nos Paços do Concelho, com a participa- 
ção de formações reduzidas dos Bombeiros 
Mistos de Grândola, Sociedade Musical Frater- 
nidade Operária Grandolense e Sociedade Co- 
lumbófila. “Histórias da Mulher que Lia” espe-
táculo de narração oral e música com Cristina 
Tiquelim e Ana Santos teve lugar dia 23 de ou- 
tubro no Cineteatro Grandolense. Tendo como 
pano de fundo o Alentejo, o espetáculo apre- 
sentou um itinerário narrativo construído a par- 
tir de repertório da tradição oral portuguesa, 
textos literários e criação literária própria, que 
se cruzou com a interpretação musical de re- 
pertório tradicional e temas originais.
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ENCONTRO DA CANÇÃO DE PROTESTO DEDICADO 
A JOSÉ MÁRIO BRANCO E À TEMÁTICA DO EXÍLIO 

    Realizou-se em Grândola, de 17 a 20 de se- 
tembro de 2020, no âmbito da atividade do 
Observatório da Canção de Protesto (OCP), 
uma nova edição do Encontro da Canção de Pro- 
testo, com espetáculos musicais, exposições 
e documentários dedicados à temática do 
exílio, e também, colóquios, sessões teste-
munhais e de canto livre em que estiveram pre- 
sentes figuras relacionadas com os univer-
sos de José Mário Branco e com a canção de 
protesto. O sucesso de mais uma edição des- 
ta iniciativa ficou expresso nas mensagens 
dos vários intervenientes – que chegaram ao 
Município nos dias que se seguiram à sua re- 
alização.

SALWA CASTELO-BRANCO 

AFONSO DIAS

AGNÉS PELLERIN

Foi com muito gosto que participei em mais este Encontro.  Agradeço a excelente organização,  acolhimento 
e colaboração.  Continuaremos a trabalhar em prol da salvaguarda e estudo deste importante património.

SORAIA SIMÕES DE ANDRADE

Obrigada eu (nós) uma vez mais. É para isto que qualquer autor/a e investigador/a científico trabalha, ou devia 
trabalhar, para criar esse interface com a comunidade em que se insere. Reitero o privilégio que foi estar 
convosco numa vila tão especial.

Agradeço profundamente o caloroso acolhimento que nos foi dispensado; a primorosa e rigorosa organização 
do encontro; a eficiência da dedicada equipa; a fartura de talentos e competências que passaram por essa "terra 
da fraternidade" nos três dias: uma riqueza! Foi um privilégio e uma honra!

Agradeço pelo convite e pela organização deste evento muito interessante, que deu a ver o dinamismo da canção 
de protesto e a riqueza da sua história. Agradeço a gentileza com que eu fui recebida, a todos os níveis – a organização, 
os transportes, os restaurantes, o hotel. Confirmou, mais uma vez, a própria letra da canção de José Afonso!



GRÂNDOLA APRESENTOU NOVO 
CRESCIMENTO NO TURISMO EM 2019

MUNICÍPIO PROMOVE A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 
E DESPORTIVA PARA TODOS OS CIDADÃOS, AO LONGO DE TODO O ANO
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VALORIZAÇÃO 
DO TERRITÓRIO 
NO DIA MUNDIAL 
DO TURISMO 

SUBLIME COMPORTA – WELLNESS BOUTIQUE RESORT - CONQUISTOU ESTE ANO O PRÉMIO DE EUROPE'S 
LEADING BOUTIQUE HOTEL 2020.

     O Instituto Nacional de Estatística – I.N.E. di- 
vulgou recentemente os dados estatísticos da 
atividade Turística relativos ao ano de 2019. 
Grândola volta a apresentar um crescimento 
significativo na maior parte dos indicadores, con- 
tinuando a habitual tendência do Concelho com 
os valores mais elevados da região Alentejo 
Litoral (NUT III) e Alentejo (NUT II) – precedida 
em alguns indicadores por Évora, Cidade Patri- 
mónio Mundial. A estada média do turista em 
Grândola, de 2,7 noites, continua a ser subs- 
tancialmente superior à estada média da re- 
gião Alentejo (NUT II) de 1,8 noites e mesmo 
superior à estada média nacional (2,6 noites). 
Estes valores significam que o concelho de 
Grândola convida a permanecer para usufruir 
das inúmeras experiências que tem para ofere- 
cer e fazem jus à fraternidade oferecida pelos 
grandolenses.

    A Semana Europeia do Desporto, que se assi- 
nalou entre os dias 23 e 30 de setembro, inte- 
grou a realização de ações de sensibilização e 
distribuição de informação sobre a importância 
de uma alimentação saudável e dos benefícios 
da prática da atividade física, bem como, sobre 
a importância da existência de pequenas pau- 
sas no trabalho para a realização de exercícios de 
alongamento. A par destas ações que chega- 
ram a diversas instituições de todo o Concelho, 

foram organizadas atividades desportivas dina- 
mizadas pelo município de Grândola em parce-
ria com instituições do Concelho, as quais con- 
taram com a participação de dezenas de pessoas, 
destacando-se a noite #beactive com a corrida 
noturna, bem como, uma caminhada e uma ati- 
vidade de canoagem. Integrado na Semana Eu- 
ropeia do Desporto, no dia destinado ao Des- 
porto Inclusivo e ao Desporto Sénior, bem como, 
no Dia Mundial do Coração que se assinala 

anualmente a 29 setembro, o Município adquir-
iu sete pistas de Minigolfe, destinadas a sete 
instituições do Concelho, com o objetivo de diver- 
sificar as oportunidades de prática de exercício 
físico nas instituições que acolhem populações 
seniores, melhorando a qualidade de vida e o 
bem-estar dos utentes. Foi com sucesso que o 
Município se associou mais uma vez a esta inicia- 
tiva da Comissão Europeia, destinada a promover 
o desporto e a atividade física em toda a Europa. 

#BEACTIVE SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO: 

Para assinalar o Dia Mundial do Turismo, o município de Grândola em parceria com vários 
agentes do Concelho, preparou um conjunto de iniciativas de modo a permitir, em particular, o 
conhecimento e fruição dos produtos Natureza, Gastronomia e Vinhos e Artesanato. Em des- 
taque estiveram um conjunto de atividades ao ar livre, dos percursos pedestres à canoagem 
e SUP ou do surf ao maravilhoso Estuário do Sado. Houve ainda tempo para provar os nécta- 
res únicos produzidos na Herdade Canal Caveira.
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EUCOMPROEMGRÂNDOLA
DINAMIZA COMÉRCIO LOCAL

LUIS ROCHA

NELSON SÉRGIO 

PEDRO PAULINO

As lojas Flamingo Store (Grândola) e Mel & Moda (Melides) têm todo o prazer de participar nesta ação realizada pelo 
Município de Grândola, agradecemos esta grande iniciativa de apoio à população e atividades comerciais do Concelho. 
Saúde para todos e regresso à normalidade. 

No nosso entender são de louvar estas iniciativas. Ajuda e estimula os clientes a procurar o comércio local. No nosso 
entender é uma ajuda para fidelizar os clientes junto ao comércio local onde todos ficamos a ganhar. 

A Electro Paulino e a sua equipa consideram que a iniciativa do Município de Grândola relativamente ao tema “Eu Compro 
em Grândola”, reveste-se num papel muito importante na dinamização do comércio local,  neste sentido estamos deveras 
agradados e pensamos que deviam ser promovidas outras iniciativas semelhantes noutros períodos do ano. No global tem 
sido muito positiva esta ação desenvolvida  pelo Município de Grândola. 

Promovido pelo município de Grândola em parceria com a Associação de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo 
do Distrito de Setúbal o programa “EuComproEmGrândola” pretende incentivar a compra no comércio do Concelho 
e dinamizar a economia local. Fomos ouvir os testemunhos de alguns comerciantes que participaram nesta iniciativa 
que decorreu nos meses de julho a novembro:
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MEMÓRIA E PATRIMÓNIO

CASA FRAYÕES METELLO  

    Residência senhorial setecentista, cuja cons- 
trução primitiva poderá remontar, pelo menos, ao 
século XVII. Em 1740, Serafina de Brito Guerreiro 
e Aboim, viúva de Francisco Coelho de Melo e 
Castro, adquiriu-a por 80 000 réis a Estevão Ro- 
drigues Camarão1. A escritura descreve-a como 
uma casa sobradada (com dois pisos) composta 
por oito lojas (casas de rés-do-chão), oito sobra-
dos (casas do 1.º andar), quintal e cavalariça, pelo 
que lhe foi atribuído o mais elevado valor para 
pagamento da décima – 720 réis2. Em 1778, o 
médico António Luís da Costa Metello adquiriu o 
imóvel pela quantia de 400 000 réis3. O seu filho, 
Francisco de Paula Frayão Metello, que desem-
penhou no governo local os cargos de Juiz Ordi- 
nário, Monteiro-mor e Capitão-mor de Ordenan- 
ças, mandou colocar no alçado principal o bra- 
são que lhe fora outorgado em 1780 e residiu na 
casa até à sua morte, ocorrida em 1828. 
Em 1867, a Câmara Municipal adquiriu este edi- 
fício a Bernarda Joaquina de Sande Abelha pela 
importância de 1 conto de réis, paga em quatro 
prestações anuais de 250 000 réis, para instalar 
a Administração do Concelho, a Conservatória 
do Registo Civil e Predial, a Repartição da Fazen-
da Pública e as Escolas de Ensino Primário de am- 
bos os sexos4. Entre 1960 e 1989, a casa albergou 
ainda a Biblioteca Fixa da Fundação Calouste Gul- 
benkian, tendo acolhido também a Delegação 
Escolar de Grândola, até ao seu encerramento 
no ano 2000. Entre 2004 e 2020 esteve instala-
do neste edifício o Serviço de Museu e Patrimó-
nio Cultural do Município.
A reabilitação da Casa Frayões Metello constitui 
uma oportunidade para a compreensão da sua 
evolução histórica e das alterações arquitetóni-
cas de interior, motivadas pelas diferentes afeta- 
ções. Por se encontrar na Zona Especial de Pro- 
teção da Igreja Matriz, imóvel de Interesse Públi-
co, e se localizar no centro histórico da Vila, um 
núcleo urbano que remonta aos tempos tar- 
do-medievais, todos os trabalhos de demolição e 
de intervenção no subsolo tiveram de ser devida- 
mente acompanhados por um arqueólogo. 

O acompanhamento arqueológico desvendou al- 
guns segredos da casa, complexa e dinâmica, com 
sucessivas construções e remodelações ao lon- 
go dos últimos dois séculos, a maioria das quais 
desenvolvidas na segunda metade do século XIX, 
após a aquisição do imóvel por parte da Câmara. 
O reboco das paredes ocultava vestígios destas 
transformações, tais como portas emparedadas, 
aberturas de vãos e demolição e levantamento de 
paredes, com recurso a diferentes técnicas usa- 
das pelos mestres na Grândola dos finais do sé- 
culo XIX e dos inícios do século XX. 

Alguns materiais arqueológicos identificados em 
entulhos revelam pormenores dos hábitos quoti- 
dianos dos habitantes deste edifício, tendo sido, 
nomeadamente, recolhidos: um conjunto de va- 
sos de noite (bacios) de faiança branca, alguns de- 
corados a azul; cerâmicas provenientes de Ingla- 
terra, decoradas com motivos de influência orien- 
tal, e uma moeda de D. Luís I. Estes materiais 
foram incorporados no acervo do Núcleo Museo- 
lógico de São Pedro, encontrando-se em proces-
so de limpeza, inventariação, restauro e estudo 
científico.  

1 Arquivo Municipal de Grândola, Fundo Câmara Municipal de Grândola, Sisas, liv. AF1/24, fl. 208 (PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00024).
  Arquivo Municipal de Grândola, Fundo Câmara Municipal de Grândola, Décimas, liv. AF2/5. Fl.23 (PT/AMGDL/CMGDL/AF/2/00005).
  Arquivo Municipal de Grândola, Fundo Câmara Municipal de Grândola, Sisas, liv. AF1/29, fl. 57 (PT/AMGDL/CMGDL/AF/1/00029).
  A deliberação da Câmara para a aquisição da casa data de 05/11/1866. Arquivo Municipal de Grândola, Fundo Câmara Municipal de Grândola, Atas das vereações, liv. AB1/66, 
fls. 56v e 57 (PT/AMGDL/CMGDL/AB/1/00066).
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ATIVIDADE MUNICIPAL

NOVA 
CAMPANHA CED 
ABRANGEU 
238 FELÍDEOS 

AMBIENTE: SENSIBILIZAR, 
APOIAR E ATUAR 

    O Gabinete Veterinário Municipal do município de Grândola levou a cabo, 
ao longo do mês de outubro, em parceria com a Associação pela Redução 
Populacional e Abandono de cães e gatos (ARPA), a campanha Capturar – 
Esterilizar – Devolver (CED) em colónias de gatos identificadas ao longo de 
todo o Concelho. Desta campanha resultou a esterilização, vacinação e iden- 
tificação eletrónica de 238 felídeos. As campanhas CED são a forma mais 
eficaz de controlar a população de gatos que vivem na rua, evitando a sua 
reprodução descontrolada. Um grande obrigado à equipa de voluntários da 
ARPA e todos aqueles que colaboraram para o sucesso desta campanha.

BRIGADA DO MAR RETIRA 6 TONELADAS 
DE LIXO NAS PRAIAS ENTRE SINES E TRÓIA
Ricardo Costa, vereador do ambiente, participou no passa-
do dia 20 de setembro, na sessão de apresentação dos re- 
sultados de mais uma limpeza de praia realizada. A inicia-
tiva é anualmente promovida pela Brigada do Mar com o 
apoio do município de Grândola, e retirou dos areais da fren- 
te atlântica seis toneladas de lixo. A sessão teve lugar no 
parque de feiras de Melides e contou com a presença do Mi- 
nistro do Mar, Ricardo Serrão Santos.

LIMPEZA DE PRAIA EM TRÓIA PELA OCEAN ALIVE 
E THE TRASH TRAVELER – THE PLASTIC HIKE
A Ocean Alive, projeto liderado por mulheres apaixonadas 
pelo mar que atuam no estuário do Sado, juntou-se ao pro- 
jeto The Trash Traveler – The Plastic Hike, um jovem que 
tem vindo a caminhar por toda a costa portuguesa com o 
objetivo de sensibilizar para o problema do lixo marinho, e 
assinalaram o Dia Nacional da Limpeza Costeira com uma 
ação de limpeza de praia em Tróia que contou com o apoio 
do município de Grândola.

CAMPANHA 
DE VACINAÇÃO 
ANTIRRÁBICA 
EM TODO O CONCELHO 

Decorreu entre 27 de outubro e 12 de novembro, no concelho de Grândola, a campanha 
de vacinação antirrábica, para controlo e vigilância de zoonoses para cães, e identificação 
eletrónica, para todos os cães com mais de três meses. A campanha executada pelo 
Gabinete Veterinário Municipal em 24 locais do Concelho vacinou e identificou cerca 
de 60 canídeos. 
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FREGUESIAS OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

Um dos maiores desafios da Freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sadão é contribuir para 
criar condições para a fixação das famílias jovens que hoje procuram este território para a sua residência. 
Nos últimos anos, a procura de casa para 1a habitação superou todas as expectativas, sobretudo com 
casais jovens e seus filhos a fixarem residência nesta Freguesia, o que está a contribuir para o crescimento 
populacional em Azinheira dos Barros. Desta forma, e porque só em Azinheira dos Barros é que a Junta 
de Freguesia é proprietária de imóveis, foi decidido que o investimento disponível na Junta seria 
justamente na transformação de imóveis em habitação e na construção de moradias nos seus terrenos 
urbanos, criando condições para consolidar este crescimento populacional. Por isso, a Junta de Freguesia 
abriu concurso para a atribuição de 3 moradias, em tipologia T2, cujas condições podem ser consultadas 
na sede e delegação da Junta de Freguesia. A prioridade é dada a casais jovens naturais ou residentes 
na Freguesia, sem habitação própria, e que se enquadrem na tipologia disponível.

CARVALHAL

A Freguesia do Carvalhal em parceria com o Centro Social do Carvalhal, realizaram durante o mês 
de agosto as atividades do Campo de Férias do Carvalhal, destinado a crianças dos 6 aos 12 anos 
de idade. O número de participantes nestas atividades foi de 14 crianças. Neste ano, devido 
aos condicionalismos da Covid-19, foram implementadas algumas alterações e tomadas todas 
as medidas necessárias em tempo de pandemia, foi elaborado um plano de contingência com todas 
as regras e procedimentos. 
Tiveram início as aulas presenciais no Centro Escolar do Carvalhal no dia 18 de setembro deste ano 
letivo 2020/2021. A Freguesia do Carvalhal procedeu à preparação e implementação das alterações 
de acordo com as diretrizes da Direção Geral da Saúde das instalações do Centro Escolar do Carvalhal, 
mediante as medidas do plano de contingência para a prevenção da Covid-19, para que as aulas 
decorram de uma forma segura neste ano tão invulgar.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
No dia 28 de Outubro assinalámos o Dia Internacional da Terceira Idade. Por contingência da pandemia, 
assinalámos a data de uma forma diferente daquela que nos tem sido habitual nos últimos anos. 
Não conseguimos promover o encontro intergeracional que tem sido hábito, porém não podíamos deixar 
de assinalar esta data e enviar um enorme abraço de encorajamento e solidariedade a todas as equipas 
que trabalham com os mais idosos e a todos os utentes, neste momento tão difícil para todos. Por tudo 
o que já foi feito em prol desta comunidade, OBRIGADO! Por todos os convívios intergeracionais que 
hão-de vir por aí, um até breve! Para assinalar o arranque do ano letivo, numa altura particularmente 
difícil, a Junta de Freguesia entregou capas escolares aos alunos dos Jardins-de-infância e Escolas 
Básicas da freguesia e máscaras comunitárias certificadas aos alunos das Escolas Básicas. Apesar 
da máscara comunitária ser apenas obrigatória a partir dos 10 anos de idade, a Junta de Freguesia 
decidiu oferecer uma máscara comunitária às crianças do ensino primário, sendo da responsabilidade 
dos pais e encarregados de educação a decisão de quando e onde as crianças utilizarão as respetivas 
máscaras. Informamos que na sede da Junta de Freguesia Grândola dispomos de máscaras, para adulto 
ou para criança, para disponibilizar à população.

JUNTA DE FREGUESIA ABRE CONCURSO PARA 3 CASAS 
COM RENDA SOCIAL, EM AZINHEIRA DOS BARROS

CAMPO DE FÉRIAS – 2020 E ANO LETIVO 2020/2021

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

MELIDES

A Junta de Freguesia de Melides durante o mês de Outubro, organizou uma exposição fotográfica, 
designada Estendal Fotográfico “Melides à Janela”, resultante do passatempo com este mesmo nome, 
levado a efeito entre os dias 19 de Abril e 3 de Maio de 2020. A qual teve por objetivo surpreender 
os habitantes da freguesia e proporcionar-lhes momentos de alegria e alguma diversão, quebrando-lhes 
as suas rotinas, restritos na altura às suas dependências, devido ao estado de confinamento. As fotos 
foram captadas pela fotógrafa Paula Miranda, autora da ideia, e que esteve presente na inauguração 
da exposição no dia da Inauguração Cancelada Feira de Melides. A Junta de Freguesia de Melides decidiu 
cancelar a edição deste ano da Feira Anual de Melides, considerando não estarem reunidas as condições 
favoráveis para a sua realização, que como é tradição teria lugar no 3º Fim-de-semana de Novembro.

›

›

›

›
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OBRAS MUNICIPAIS

MUNICÍPIO CONTINUA A PROCEDER A TRABALHOS 
DE MELHORAMENTO NO PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES

PRAIA ATLÂNTICA EM TROIA 
COM ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Estão em fase final os trabalhos de construção do novo 
arruamento no terrado do Parque de Feiras e Exposi- 
ções. A empreitada, no valor total de 100 mil euros + 
IVA, contempla a construção da pavimentação da cha- 
mada “rua das cestas e dos barros”, rede de drenagem 
de águas pluviais e colocação de nova iluminação. Si- 
multaneamente estão também a ser substituídos os 
portões de acesso ao recinto e executados trabalhos 
de requalificação de alguns equipamentos do Parque.

Está em fase final a empreitada de construção de um novo passadiço de acesso à Praia 
Atlântica em Troia. A intervenção pretende melhorar as condições de acesso existentes, 
garantindo a segurança de pessoas e bens, a acessibilidade universal à praia, a minimiza- 
ção dos riscos de erosão costeira e de degradação ambiental, tendo em conta os efeitos 
das alterações climáticas. A mesma empreitada inclui também a construção de um novo 
passadiço de acesso à Praia da Aberta Nova – que iniciará em breve.

JÁ ESTÁ EM CONCURSO PÚBLICO 
A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PASSADIÇO 
DE ACESSO À PRAIA DE MELIDES
Com um valor base de 480 mil € está em concurso esta importante intervenção que in- 
clui a reconstrução do acesso à praia, incluindo mobiliário e iluminação pública, bem co- 
mo a recomposição do coberto vegetal em toda a envolvente. A exemplo das interven- 
ções nos acessos às Praias Atlântica e Aberta Nova, que se encontram em obra, preten- 
de-se melhorar as condições de acesso existentes, garantindo a segurança de pessoas e 
bens, a acessibilidade universal à praia, a minimização dos riscos de erosão costeira e de 
degradação ambiental, tendo em conta os efeitos das alterações climáticas. 

OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA 
DAS SOBREIRAS ALTAS CONTINUA A AVANÇAR
Decorrem a bom ritmo os trabalhos de beneficiação da estrada das Sobreiras Altas. Mesmo 
com algumas interrupções decorrentes da pandemia Covid 19 a obra já se encontra na fase 
final, faltando proceder ao revestimento das valetas, pavimentação da camada de desgaste 
e colocação das guardas laterais e da sinalização horizontal e vertical.

OLARIA DE MELIDES 
– MODERNIDADE E TRADIÇÃO DE MÃOS DADAS!
A Olaria de Melides – futuro Núcleo Museológico – está a ganhar forma!
Moldada com recurso a técnicas tradicionais a obra do município de Grândola, num valor 
de cerca de 306 mil euros, está quase concluída e contempla a requalificação de todo o 
edificado existente (olaria, forno e casa do oleiro) e a construção de um novo edifício para 
a realização de oficinas.

306
MIL €

480
MIL €

100
MIL €






