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n António Figueira Mendes, presidente 
da Câmara municipal, assinou o protocolo 
de colaboração celebrado entre a Universidade de 
Évora, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo 
e o Município de Grândola que estabelece os 
termos e as condições de cooperação técnica 
e científica no âmbito do PISTA. Trata-se de um 
projeto que tem como objetivos promover a 
disseminação da informação e conhecimento 
relacionado com o desenvolvimento sustentável 
da atividade turística na Região Alentejo e 
capacitar os agentes do turismo regional 
na adoção de soluções que contribuam para 
o incremento da sustentabilidade.

Estimados Grandolenses,

Inaugurámos recentemente o Núcleo Museológico da Olaria de Melides e as Oficinas de 
Cerâmica a ele associadas, dando mais um importante passo na consolidação do Museu 
Municipal de Grândola.

Num período verdadeiramente excecional da vida do nosso concelho, com projetos e inten-
ções de investimento sustentável muito significativos, que irão gerar mais emprego, melhor 
qualidade de vida e novas oportunidades de negócio, esta inauguração é um sinal claro e 
firme do rumo que queremos percorrer e de que jamais nos desviaremos.

Nunca, como nestes anos, houve um investimento tão acentuado e tão estruturante na área 
cultural.

Temos a exata noção de que este investimento tem um retorno extremamente positivo para 
o município e para a população do concelho, porquanto a promoção e difusão da cultura e 
das artes e a preservação e divulgação do património e de ofícios tradicionais constituem 
a base mais sólida em que assentarão o progresso e a prosperidade que todos desejamos. 

Quanto maior for o saber, nas suas múltiplas e diversas expressões, mais fundadas serão as  
escolhas que fazemos e mais fortalecido será o espírito de cidadania. Só conseguimos cursar 
com segurança os caminhos do futuro bem amparados nas experiências e vivências do passado, 
legando às gerações que nos sucederão o entendimento do que fomos e somos, os valores e  
ideais que nos distinguem e caracterizam, e os símbolos perenes da nossa identidade coletiva.

n  Carina Batista, vice-presidente do município, 
e Ricardo Costa, vereador com o pelouro 
do ambiente, receberam, a convite da Federação 
Portuguesa de Nadadores Salvadores, 
a Delegação Dinamarquesa de Salvamento 
Aquático, no mês de agosto. A comitiva 
constituída pelo CEO e por três vereadores 
das autarquias de Helsingør Gribskov e Halsnæs 
visitou as praias da frente atlântica do concelho 
de Grândola para acompanhar e conhecer 
o trabalho desenvolvido pela Associação de 
Nadadores Salvadores de Grândola – SEAGULL 
RESCUE, campeã Nacional de Salvamento 
Aquático em 2019 e 2018. 

n Inserido no “Plano Reativar o Turismo | 
Construir o Futuro”, o Programa Formação 
+ Próxima visa “capacitar os colaboradores 
do setor do turismo, através de conteúdos 
adaptados às necessidades de futuro do setor 
e adaptada à diversidade das empresas 
de turismo.” A assinatura do protocolo, entre o 
Município de Grândola e o Turismo de Portugal, 
contou com a participação da secretária de 
Estado do Turismo, Rita Marques, do presidente 
do Turismo de Portugal, Luís Araújo, do 
presidente da CCDR Alentejo, António Ceia da 
Silva, e da vice-presidente da Câmara e vereadora 
com o pelouro do turismo, Carina Batista.
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BREVES

Município aderiu a projeto inovador 
sobre turismo sustentável 

VALORIZAR A NOSSA CULTURA 
– REFORÇAR A NOSSA IDENTIDADE

Delegação Dinamarquesa de Salvamento 
Aquático visitou praias do concelho

Grândola aderiu ao programa 
Formação + Próxima

Nunca, como nestes anos, 
houve um investimento 
tão acentuado e tão estruturante 
na área cultural.

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

 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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A audiência com o membro 
do governo realizou-se a  
pedido de António Figuei- 
ra Mendes que se fez acom- 

panhar do vereador da Educação, 
Fernando Sardinha. Recorde-se que,  
apesar das sucessivas insistências 
da autarquia, na anterior legisla-
tura nenhum membro do governo 
esteve disponível para reunir com 
o executivo municipal – facto que 
não permitiu avançar na resolu-
ção desta situação.

No encontro, que decorreu no Mi- 
nistério da Educação, António Fi- 
gueira Mendes informou o Secre-
tário de Estado da Educação que 
a autarquia, mesmo sem resposta 
do governo, decidiu avançar com 
o levantamento pormenorizado 
das necessidades da escola – tra-
balho que já está em fase avança-

da e que será a base para a elabo- 
ração do projeto de requalificação 
da ESAIC – que a autarquia irá ela- 
borar em articulação com a comu- 
nidade educativa. O Secretário de 
Estado informou a autarquia que 
a ESAIC está classificada como 
prioridade 2, a exemplo de mais de 
300 escolas do país, e assegurou 

que, apesar de não estar definida 
a forma de financiamento este se- 
rá assegurado a 100 % por verbas 
provenientes de programas do go- 
verno. No final do encontro o Pre-
sidente da Câmara de Grândola 
convidou o Secretário de Estado da 
Educação a visitar a ESAIC – assim 
que possível.

AUTARQUIA REUNIU COM O SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
O Presidente da Câmara 
Municipal de Grândola, António 
Figueira Mendes, reuniu em 
setembro com o Secretário de 
Estado da Educação, António  
Leite, para discutir e encontrar 
as respostas para a 
requalificação das condições 
da Escola Secundária António 
Inácio da Cruz (ESAIC). 

n O Presidente da Câmara Muni- 
cipal de Grândola insistiu com a  
Secretária de Estado da Adminis- 
tração Interna – Dr.ª Isabel One-
to, para que o Ministério resolva o  
impasse no processo de requali-
ficação das instalações do desta-
camento territorial de Grândola 
da GNR– que se encontram há vá-
rios anos em estado de degrada-
ção – situação que o atual executi-
vo tenta resolver desde que entrou 
em funções em outubro de 2013.
Recorde-se que a autarquia assi- 
nou em 2020 um protocolo de co- 
laboração para a requalificação do  
atual quartel, contudo, após a rea- 
lização de trabalhos iniciais de pro- 
jeto (custeados pela autarquia) –  
foi indicado que se deveria alterar  

os planos e avançar com uma cons- 
trução de raiz. A autarquia dispo-
nibilizou-se no imediato para a ce- 
dência de terreno e colaboração em 
todo o procedimento de projeto e 
construção, contudo, em maio do 

presente ano o ministério informou 
a autarquia que deveria suspender 
todos as diligências que estavam 
em curso.
O Presidente da Câmara de Grân-
dola refere que “Tendo em conta 

o impasse existente e com a che-
gada de mais um Inverno – que 
vai agravar ainda mais a situação 
precária em que os militares se 
encontram a trabalhar, o Ministé- 
rio da Administração Interna tem  
de atribuir a este processo carác- 
ter de urgência”. António Figueira 
Mendes referiu ainda que “não se 
compreende porque que é que o 
Destacamento de Grândola não 
foi já deslocado para as instala-
ções da IP – junto ao IC1 – que es- 
tão desocupadas e que garantiam 
condições de trabalho aos milita- 
res, até se encontrar uma solução 
definitiva” – uma solução provisó-
ria que poderia resolver o proble-
ma no imediato e que a autarquia 
se tem empenhado desde 2016.

CÂMARA INSISTE COM A SECRETÁRIA DE ESTADO PARA RESOLVER 
IMPASSE NO PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DO QUARTEL DA GNR 

REQUALIFICAÇÃO URGENTE DA ESAIC
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didatura, acompanhamento e fis- 
calização da empreitada, e su-
portou ainda a terça parte do va- 
lor não comparticipado. Esta in-
tervenção teve como objetivo me- 
lhorar e capacitar o espaço para 
acomodação digna dos 40 uten-
tes e reestruturar as áreas para 
a realização das atividades e te-
rapias efetuadas.

Construída no âmbito do pro- 
jeto de ampliação e de re-
modelação do Centro de 
Atividades Ocupacionais 

(CAO) desta instituição, a obra, 
com um custo total de 307 mil 
euros, comparticipada em 85 % 
por fundos comunitários, foi pro-
jetada pelo município que apoiou 
a instituição no processo da can- 

CENTRO DE ATIVIDADES 
OCUPACIONAIS DA CERCIGRÂNDOLA 
COM MAIS E MELHORES CONDIÇÕES
O presidente da Câmara, 
António Figueira Mendes, 
participou no dia 3 de agosto, 
na inauguração da nova sala 
de convívio da Cercigrândola 

MUNICÍPIO REFORÇA GABINETE DE PSICOLOGIA 
PARA RESPONDER ÀS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO

i

O Município reforçou recentemente o Gabinete de Psicologia 
(GP), passando a abranger todas as faixas etárias da população – 
que se encontrem em situação de vulnerabilidade psicológica, 
emocional e socioeconómica. O GP é um espaço de atendimen-
to, aconselhamento, avaliação, acompanhamento e encami-
nhamento psicológico dirigido à comunidade, capaz de oferecer 
serviços gratuitos fundamentais que privilegiem a saúde men-
tal, a cidadania, as competências individuais, sociais e comuni-
tárias, promovendo a qualidade de vida dos/as munícipes. As  
instalações do GP estão localizadas no Largo Manuel Sobral – 
Antiga Casa dos Magistrados (traseiras).

n O município de Grândola 
promoveu, entre 20 e 23 
do passado mês de 
setembro, a apanha da uva 
da vinha plantada na Casa 
Mostra de Produtos 
Endógenos. A iniciativa 
de cariz social foi realizada 
pelos trabalhadores 
da autarquia e a uva colhida 
reverteu a favor de diversas 
instituições do nosso 
concelho.

VINDIMA 
SOLIDÁRIA APOIA 
INSTITUIÇÕES 
LOCAIS

u Todo o processo contou 
com o apoio do Município.



#.05ATIVIDADE MUNICIPAL
INFORMAÇÃO MUNICIPAL

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Durante três dias foram apre- 
sentados espetáculos mu-
sicais e uma exposição con- 
cebidos pelo Observatório 

da Canção de Protesto e produzi- 
dos especificamente para este En- 
contro, sessões testemunhais, um 
colóquio e uma sessão de cinema 
documental.
O Encontro da Canção de Protes- 
to resulta da atividade do Obser- 
vatório da Canção de Protesto –  
organismo constituído pelo Muni- 
cípio de Grândola, entidade pro-
motora, a Associação José Afon-
so, a Sociedade Musical Fraterni-
dade Operária Grandolense, e os 
institutos da Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas da Univer-
sidade Nova de Lisboa nomeados 
Centro de Estudos de Sociologia e 
Estética Musical, Instituto de Etno- 
musicologia – Centro de Estudos 
em Música e Dança e Instituto de 
História Contemporânea.

ENCONTRO DA CANÇÃO DE PROTESTO 
NA TERRA DA LIBERDADE!
Grândola Vila Morena, terra 
da liberdade e da fraternidade, 
indissociável de todos 
os valores de resistência 
e esperança para milhões 
de cidadãs e de cidadãos 
em todo o mundo, recebeu 
a 4ª edição do Encontro da 
Canção de Protesto entre 16 
e 18 de setembro, este ano 
especialmente dedicado à 
relação entre música e conflito.

u Colóquio «Música 
e Conflito»

u Kantata do Tecto Incerto 
pela Casa da Achada

u A História Musical 
da Ditadura Brasileira

u Modena City 
Ramblers

u Maria Del Mar Bonet 
e Borja Penalba

u Zeca Medeiros, Filipa 
Pais e Francisco Fanhais

u Káteryna Ávdyh 
«The Way to Liberationn»

u Marina Rossell 
e Xavier Lloses
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Ao grande palco do evento  
subiram Maninho, Cuca Ro- 
seta, Expensive Soul e Rui 
Veloso que foram recebi-

dos sempre com a praça lotada.
Mais uma vez, o certame, fica mar- 
cado por números históricos de vi- 
sitantes, provando que os grando- 
lenses tornaram a Feira de Agos-
to no seu local favorito para reen-
contros e convívios, onde as me-
mórias saem vencedoras. 
A afluência de público desta edição 
fica também marcada pelos mi-
lhares de turistas que já incluem a 
passagem pela Feira nas suas fé- 
rias em busca de diversão, boa mú- 
sica, produtos artesanais, e gas-
tronomia típica alentejana.

FEIRA DE AGOSTO 
A edição de 2022 fica 
marcada pelos milhares 
de visitantes que desejavam, 
há muito, viver intensamente 
os cinco dias mais animados 
do litoral alentejano. 

MILHARES REGRESSARAM AO PALCO DAS EMOÇÕES 
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CAMPANHA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS 
PROMOVIDA DURANTE A FEIRA 
DE AGOSTO FOI UM SUCESSO

i

A Casa 4Patas marcou presença na Feira de Agosto, de 25 a 29, 
para promover a adoção responsável de animais de companhia, 
e 18 animais têm agora um novo lar. No decorrer do certame fo- 
ram adotados 5 gatos e 13 cães. A Casa 4Patas é o serviço res-
ponsável pela recolha de animais do município de Grândola, e 
pela promoção de ações de educação e sensibilização da popu-
lação, com o objetivo de reduzir o abandono de animais, assim 
como promover a sua adoção responsável.
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António Figueira Mendes, 
presidente da Câmara Mu- 
nicipal, marcou presença 
no arranque das ativida-

des na EB1 de Grândola, onde re- 
feriu o esforço que a autarquia rea- 
liza no sentido de garantir a todos 
o direito ao ensino e igualdade de 
oportunidades, e como a autar-
quia tem vindo a reforçar as vá-
rias medidas de apoio às famílias.
Com o objetivo de diminuir os en-

cargos financeiros das famílias e 
atendendo às circunstâncias eco-
nómicas atuais, o município refor-
çou os apoios socioeconómicos e 
procedeu, entre outras medidas, 
ao aumento de 30 % no valor dos 
cheques para aquisição de mate- 
rial escolar atribuídos a alunos pro- 
venientes de agregados familiares 
economicamente carenciados, e 
mantém a oferta dos livros de fi-
chas a todos os alunos do 1º ciclo.

As Atividades de Enriquecimento 
Curricular – AEC iniciaram, a 19 
de setembro, em todas as escolas 
entre as 16h00 e as 17h00, garan- 
tindo o apoio às famílias no horá-
rio pós-escolar. De destacar que o 
município passou a assegurar, de 
forma integral, o transporte esco- 
lar adaptado para crianças com ne- 
cessidades educativas especiais e 
dificuldades de mobilidade.
O ano letivo 2022 / 2023 fica mar- 

REFORÇO DOS APOIOS PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
E AECS EM TODAS AS ESCOLAS
O novo ano letivo 
arrancou, no passado 
16 de setembro, para 
cerca de 1800 alunos 
do concelho de Grândola. 

MELHORES EQUIPAMENTOS E REFORÇO DO PESSOAL NÃO DOCENTE SÃO ALGUMAS DAS MEDIDAS
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cado por um novo modelo de ges- 
tão, no âmbito da transferência de  
competências na área da Educa- 
ção. O município assume, atual-
mente, um conjunto de competên- 
cias, anteriormente da responsa-
bilidade do Estado, com o com-
promisso de prestar um melhor 
serviço à comunidade educativa.

ESTÚDIO JOVEM ABRE PORTAS COM NOVOS 
EQUIPAMENTOS E ESPAÇO MELHORADO

i

O espaço do Município de Grândola destinado à ocupação dos 
tempos livres dos jovens a partir dos 10 anos, foi alvo de uma 
intervenção com vista à melhoria das instalações e moderniza-
ção dos materiais e equipamentos disponibilizados. Na semana 
em que arrancou o novo ano letivo, o Estúdio Jovem (EJ) rea-
briu portas com zonas dedicadas ao estudo, lazer e diversão. 
Há novos jogos de tabuleiro, internet gratuita, os equipamentos 
informáticos e tecnológicos foram atualizados e foram adquiri-
das duas Playstation 5 para usufruto dos nossos jovens. O EJ 
é um espaço multifuncional e gratuito, está aberto todo o ano e 
oferece um acompanhamento permanente de técnicos da Ju-
ventude, que asseguram o devido funcionamento.

u

u

OS ALUNOS DA EB 2,3 DE GRÂNDOLA TÊM AGORA DISPONÍVEIS NOVOS CACIFOS. 

O PARQUE ESCOLAR CONTA COM MELHORIAS E COM NOVOS EQUIPAMENTOS, 
DESTACANDO-SE QUADROS INTERATIVOS. 
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n No âmbito das iniciativas de ve- 
rão do Projeto Cultura para To- 
dos, o Município apoiou os work- 
shops promovidos pelo Núcleo de 
Grândola da Associação Pais em 
Rede e dinamizados pela Com- 
panhia da ilha da Madeira “Dan-
çando com a Diferença”. De 8 a 
12 de agosto realizaram-se os  
workshops de Dança e Movimen- 
to e de Expressão Corporal, dina- 
mizados por Milton Branco e Jo- 
sé Gregório Rojas. Ainda no de-
correr do mês de agosto, de 16 a 
19, realizou-se o Workshop Mú-
sica e Artes Visuais dinamizado 
por Diana Duarte e Filipe Ferraz 
da Companhia “Dançando com a  
Diferença”. O Projeto Cultura para 
Todos tem como principal objeti-
vo promover a acessibilidade ple- 

Cada vez mais a prática de 
exercício físico e a adoção 
de um estilo de vida mais 
saudável estão presentes na 

vida dos grandolenses, e a prova 
disso foram as centenas de parti- 
cipantes nas atividades promovi-
das pelo município. Ao longo da  
SED foi possível participar num trei- 
no aberto de fitness, num Peddy 
Paper para toda a família, fazer 
Stand Up Paddle, caminhadas pela 

na aos equipamentos culturais 
e reforçar a oferta de atividades 

serra e vila de Grândola, descobrir 
a habilidade no skate, recordar os 
antigos jogos tradicionais e para os  
mais novos uma gincana de bici- 
cleta pela vila. O município de Grân- 
dola associou-se uma vez mais à 
SED – uma iniciativa desenvolvida 
pela Comissão Europeia, que tem 
como objetivo promover o des-
porto e a atividade física em toda 
a Europa, junto de todos os cida-
dãos com o lema #BEACTIVE.

culturais e artísticas para todos/
as. Participaram nestas iniciati-

vas cerca de 80 crianças, jovens 
e adultos.

SEMANA EUROPEIA 
DO DESPORTO CONTOU COM 
CENTENAS DE PARTICIPANTES

PROJETO CULTURA PARA TODOS PROMOVEU WORKSHOPS INCLUSIVOS

De 23 a 30 de setembro 
assinalou-se a Semana 
Europeia do Desporto(SED) 
com diversas atividades 
desportivas. 

n A unidade móvel da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro 
(LPCC) – Núcleo Regional do 
Sul esteve no concelho de 
Grândola (Carvalhal, Melides 
e Grândola), entre 25 de 
agosto a 23 de setembro, a 
realizar rastreios gratuitos do 
Cancro da Mama a mulheres 
entre os 50 e os 69 anos. 
As unidades móveis da LPCC 
possuem equipamentos 
digitais novos que potenciam 
uma melhor qualidade 
do diagnóstico e uma equipa 
técnica especializada na 
área do cancro da mama. 
“Prevenir faz toda a 
diferença.”

RASTREIO 
DO CANCRO DA MAMA 
COM MAIOR ADESÃO 
NO CONCELHO 
DE GRÂNDOLA
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A musealização da Olaria 
de Melides, último teste-
munho da atividade oleira 
na região, pretende docu- 

mentar, proteger e divulgar os tes- 
temunhos materiais e imateriais da 
atividade que se desenvolveu em 
Melides, pelo menos desde o sé-
culo XVII.  Este novo espaço, cons-
tituído por cinco áreas expositivas 
integradas na casa do oleiro, tem 
patente uma exposição que dá a 
conhecer a forma tradicional de 
preparar e modelar o barro e os 
últimos oleiros da localidade.
Na envolvente da Olaria estão em 
funcionamento duas oficinas de ce-
râmica, onde ceramistas vão mo- 
delar peças com liberdade criati-
va para novas abordagens artísti-
cas e designs inovadores, sendo 
possível observar ao vivo o desen- 
volvimento dos seus projetos, as-
sim como adquirir as peças e ob-
jetos produzidos.
No espaço exterior que integra uma 
zona de lazer com uma vista privi-
legiada para a serra, está instala-
da a peça escultórica «À Tradição 
Oleira» elaborada pelo escultor Ví- 
tor Ribeiro.
A criação deste Núcleo Museoló-
gico e todos os trabalhos associa- 
dos representa um investimento de 
cerca de seiscentos mil euros, com 
comparticipação financeira FEDER 
de 360 819,85 € do valor elegível, 
no âmbito do Alentejo 2020.

O novo Núcleo Museológico, 
inaugurado dia 23 de setembro, 
vem consolidar a política 
municipal de valorização 
e preservação do património 
histórico, refletindo o intenso 
trabalho desenvolvido pelo 
executivo nos últimos anos, 
com o objetivo de salvaguarda 
do património e da memória 
coletiva. 

DAR CONTINUIDADE À TRADIÇÃO 
OLEIRA ALIADA À CONTEMPORANEIDADE

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA OLARIA DE MELIDES E OFICINAS DE CERÂMICA 

HORÁRIO: 
• novembro a março
sexta-feira a domingo 
09h30 – 13h00
e 14h00 – 17h00

• abril a outubro
terça-feira a sábado
09h30 – 13h00
e 14h00 – 17h00
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No seguimento da interven- 
ção arqueológica nos an- 
tigos Paços do Concelho,  
realizada durante as 

obras de reabilitação ocorridas em  
2020, foram encetados alguns es- 
tudos sobre os materiais recolhi-
dos no silo detetado no subsolo 
do edifício. Esta estrutura apre-
sentava formato de tendência 
ovoide, 1,6 m de profundidade e 
volume total de cerca de 1,5 m3. 
No seu interior foi documentado 
abundante material arqueológi-
co, constituído maioritariamente 
por cerâmicas, metais, vidros e res- 
tos de fauna (ossos de animais e 
conchas de ameijoa).  
As cerâmicas são os artefactos 
mais abundantes e aqueles que 
mais informações forneceram. Ape- 
sar de bastante fragmentados, foi  
possível documentar alguns reci- 
pientes quase completos e ou-
tros cujo perfil foi reconstruído 
através de colagens. No que res- 
peita à louça comum, foram iden- 
tificados recipientes associados 
à cozinha (panelas, testos, frigi-
deiras e alguidares), formas de ir 
à mesa (tijelas, escudelas, pratos, 
púcaros, infusa e um açucareiro 

INVESTIGAÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL 
DE GRÂNDOLA: O QUE DIZEM OS MATERIAIS 
RECOLHIDOS NO SILO IDENTIFICADO 
NOS ANTIGOS PAÇOS DO CONCELHO
A investigação é uma função 
essencial dos museus 
e encontra-se consagrada 
na Lei-Quadro dos Museus 
Portugueses (Lei n.o 47/2004, 
de 19 de Agosto). No Museu 
Municipal de Grândola têm 
sido promovidos vários 
estudos sobre o património 
material e imaterial associado 
aos bens culturais 
incorporados, sobretudo 
no âmbito de exposições, 
edições, ações educativas ou 
escavações arqueológicas. 

decorado) e fragmentos de vasi- 
lhas associadas às tarefas de  
transporte e armazenamento (cân- 
taros). Importa destacar a pre-
sença de cerâmicas mais requin-
tadas, como aquelas que exibem 
vidrados (verde ou melado), es-
maltados (branco) ou decoração 
em corda seca – que deverão ser 
provenientes, na sua maioria, de  
oficinas sevilhanas –, assim como 
um pequeno fragmento de por-
celana chinesa, pertencente ao 
período Wanli (1572-1620) da di-
nastia Ming. 
Salienta-se ainda o surgimento  
de um perfumador de vidro azul-
-cobalto, decorado com caneladu- 
ras oblíquas, peça extraordinária 
e de rara beleza, com paralelos 
conhecidos em Sevilha. 
O estudo desta coleção permite 
abrir uma janela para a história 
do quotidiano da Grândola dos 
séculos XVI e XVII, conhecer as-
petos relacionados com os am-
bientes domésticos, hábitos ali- 
mentares, atividades lúdicas e ofí- 
cios praticados, mas também in- 
ferir as relações culturais e co-
merciais mantidas durante o pe- 
ríodo Moderno. Algumas peças de 
procedência longínqua também 
revelam a presença de uma eli-
te abastada, surgida da dinâmica 
económica e social decorrente 
da criação do Concelho, que ado-
tou os hábitos e os gostos refina-
dos que caracterizavam as popu-
lações urbanas e cosmopolitas 
daquela época. 
Algumas destas peças encon-
tram-se expostas no Núcleo Mu- 
seológico de São Pedro. Mais in-
formações sobre a intervenção ar- 
queológica podem ser consulta- 
das no artigo Fragmentos da Grân- 
dola de Época Moderna, notícia 
preliminar dos trabalhos arqueo-
lógicos nos antigos Paços do Con- 
celho, publicado na revista Al-
-Madam, disponível na página do 
Arquivo Municipal de Grândola 
(http://arquivo.cm-grandola.pt/
catalog). 

u Perfumador
de vidro

u Açucareiro 
decorado

u Porcelana 
chinesa

u Alguidar
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TURISMO | Sunset Cerveja 
à Meia Tarde

ARTE | Exposição Lugares 
de Salomé Nascimento

CASA 4PATAS | Campanha 
de Vacinação Antirrábica

CULTURA | Apresentação do livro 
Bairro Danado de António Chaínho

FREGUESIAS | Azinheira 
dos Barros – Procissão em honra 
de Nossa Senhora da Conceição 

JUVENTUDE | Dia Internacional 
da Juventude – Night Run

ASSOCIATIVISMO | Espetáculo 
Inclusivo Puzzle – Associação 
Pais em Rede

ASSOCIATIVISMO | 2 ª 
Concentração de Motos do Moto 
Clube de Grândola 

CULTURA | Sábados na Biblioteca 

FREGUESIAS | Carvalhal – Feira 
de São Romão 

MÚSICA | Espetáculo 
com Celina da Piedade

CULTURA | É uma vez…  
«Contos de lá e de cá»

CULTURA | É uma vez…  
«A viagem de Mustafá»

TURISMO | Município participou 
na NATURCYL – Feira de Ecoturismo 
de Castilla y León

FREGUESIAS | Melides – Festas 
de Nossa Senhora do Rosário 
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n No passado dia 15 de agosto 
foi inaugurado um Cruzeiro em 
mármore preto, junto ao Cemité- 
rio da Freguesia, como sinal de 
reconhecimento à Nossa Senho- 
ra da Azinheira, por ter poupado 
este território a impacto maiores 
da pandemia Covid-19. A peça, 
erguida na entrada do Cemitério, 
foi produzida por uma empresa 
de mármores fundada em Setú- 
bal por um Barrense, e tem cerca 
de 2 metros de altura, prestando 
referência à santa padroeira de 
Azinheira dos Barros.  O cruzeiro  
foi benzido pelo Senhor Padre Ma- 
nuel António, logo após a tradi-
cional Procissão em Honra de  
Nossa Senhora da Azinheira, num 
dos mais importantes dias desta 
comunidade, o feriado de Santa  
Maria. A Junta de Freguesia ape- 
la para que todos nos lembremos 
da importância em continuar a  
ter todos os cuidados necessários 
para conter a pandemia, sobretu-
do agora, que inicia o inverno.

n Verão-CAF-Componente de 
Apoio à Família – A Freguesia do 
Carvalhal, assegurou e compar-
ticipou com cerca de 3.500 eu- 
ros no transporte e alimentação 
das crianças participante nas ati-
vidades de Verão – CAF – Com-
ponente de Apoio à Família.

Limpeza do Parque Desporti-
vo do Carvalhal – Procedeu-se 
no mês de setembro à limpeza 
do Campo de Futebol do Carva-
lhal.

Aplicação de herbicida bioló-
gico – Durante o mês de setem-
bro também procedemos à apli-
cação de herbicida biológico em 
toda a Freguesia, assim como na 
Vala das Lagoas que dá acesso 
aos arrozais, para que os nossos 
agricultores deixem de ter esta 
vala obstruída de forma a terem 
mais facilidade no fornecimento  
das águas que provem desta vala. 

Início do Ano Letivo 2022/23 
– Pinturas interiores e exteriores 
no Centro Escolar do Carvalhal, 
assim com limpeza de todo o es-
paço exterior e manutenção da 
iluminação, aplicação de pratelei- 
ras e construção de canteiros para 
horta biológica.

Limpeza urbana/suportes de  
estacionamento – Apoio na lim- 
peza junto aos ecopontos dos li-
xos. Colocação de suporte de es-
tacionamento para bicicletas em 
sete pontos na Freguesia.

n António Chaínho lançou no 
passado dia 10 de setembro, na 
Biblioteca e Arquivo Municipal de 
Grândola, o livro “O Bairro Da-
nado – Crónica de um Amor em 
tempos de Mudança”, que contou 
com o apoio desta Junta de Fre-
guesia. A 11 de setembro, em 
Santa Margarida da Serra, decor-
reu mais uma edição das Festas 
em Honra da Nossa Senhora da 
Saúde, uma organização da Paró- 
quia de Grândola com o apoio da 
Junta de Freguesia. A Junta de 
Freguesia organizou no dia 24 de 
setembro, a “Festa de Despedida 
de Verão”. Esta iniciativa realizou- 
-se pela primeira vez, tendo como 
principal objetivo apoiar as asso- 
ciações locais. Milhares de gran-
dolenses acorreram ao Parque de 
Feiras e Exposições para degus-
tar os petiscos servidos pelas as-
sociações e assistirem aos espe-
táculos. O início da noite contou 
com a excelente atuação do gru-
po musical local AlenteSamba, 
seguidamente as gargalhadas do 
público entoaram para o grande 
Contador de Histórias Jorge Se-
rafim e por fim o concerto com o 
Toy trouxe muita animação aos 
presentes. Apesar da fresca noi-
te a população aderiu em massa 
e força. Agradecemos a todos os 
que estiveram presentes e fize-
ram desta Festa um grande su-
cesso. Uma Junta de Freguesia 
que apoia a Cultura e o Movimen-
to Associativo!

n Realiza-se nos dias 18, 19 e 20  
de novembro de 2022 a Feira Anual 
de Melides. Um amplo espaço de 
convívio e encontro de amigos, apre- 
sentando excelentes condições quer 
para os feirantes quer para o pú-
blico que a visita. Local de exce-
lência para encontrar os artigos de 
artesanato, a doçaria regional, os 
frutos secos, e as diversas “quin-
quilharias”, as roupas e calçado, as 
exposições e muitos outros arti-
gos que compõem este magnifico 
certame. A feira constitui também 
uma agradável oportunidade para 
a diversão, com os seus caracterís-
ticos carroceis, carrinhos de cho-
que e insufláveis, entre outros. Os 
sabores dos petiscos e comida re-
gional, tal como o vinho da região, 
também não irão faltar, sendo ser-
vidos nos espaços de restauração 
que irão estar presentes, alguns da  
responsabilidade do associativismo 
local. Não se podendo esquecer os  
famosos rebuçados de pinhão e as 
alcomonias, muito procurados nes- 
ta ocasião. De destacar, no progra- 
ma da Feira, muita Animação Cul- 
tural, com Espetáculos de Varie- 
dades, Cante Alentejano, Música  
Popular Portuguesa e Baile pela  
noite dentro. Visitar a Feira Anual de  
Melides, é ter a certeza de passar  
um agradável fim-de-semana e  
desfrutar dos encantos de uma re- 
gião de belezas naturais, com vários  
lugares atrativos, entre eles a impo-
nente Igreja de S. Pedro e a magni-
fica Fonte dos Olhos, o Espaço Cul- 
tural a Moagem, e o recentemente 
inaugurado Núcleo Museológico da 
Olaria de Melides.

AZINHEIRA 
DOS BARROS CARVALHAL

GRÂNDOLA E SANTA 
MARGARIDA DA SERRA MELIDES

AZINHEIRA 
DOS BARROS ERGUE 
CRUZEIRO À COVID-19

UMA JUNTA 
DE FREGUESIA 
QUE APOIA A CULTURA 
E O ASSOCIATIVISMO

FEIRA ANUAL 
DE MELIDES

OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA
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n O novo espaço municipal é constituído, 
nesta 1ª fase, por 13 parcelas de terreno, 
um compostor, 2 casas de arrumos para 
armazenamento de ferramentas e materiais 
para o cultivo, pontos de água comuns, 
instalações sanitárias e mobiliário urbano para 
apoio aos hortelãos. As hortas Comunitárias, 
num investimento de 107 mil euros, têm como 
objetivo o incentivo à produção agrícola, 
recuperar técnicas e meios de cultivo tradicionais, 
apoio a famílias carenciadas, fomentar 
o espirito comunitário, o convívio e o lazer.

n  No âmbito da estratégia municipal para 
uma intervenção integrada de requalificação 
e manutenção dos espaços de jogos e 
recreio, a Câmara concluiu recentemente os 
trabalhos de requalificação do parque infantil 
do Bairro da Liberdade. A intervenção, no 
valor de 33 mil euros, incluiu a substituição 
e reabilitação dos equipamentos e pisos 
existentes, dotando-os de melhores 
condições de utilização e de segurança. 

n Está concluído o arranjo urbano na 
envolvente da nova extensão de saúde de 
Melides. A intervenção, no valor de cerca 
de 65 mil euros, incluiu a criação de novos 
percursos de acesso ao edifício, um novo 
parque de estacionamento automóvel, 
iluminação pública, sinalização e a 
implementação de um espaço verde 
de enquadramento, garantindo, deste modo, 
melhores condições de mobilidade e 
acessibilidade a este equipamento público. 

ESTÁ CONCLUÍDA A OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DAS HORTAS 
COMUNITÁRIAS

MUNICÍPIO CONTINUA 
A REABILITAR OS ESPAÇOS 
DE JOGOS E RECREIO

ARRANJO URBANO DA NOVA 
EXTENSÃO DE SAÚDE 
DE MELIDES ESTÁ CONCLUÍDO

EXPANSÃO DA ZIL AVANÇA 
COM A CONSTRUÇÃO DE MAIS 25 LOTES
n Estão a decorrer as obras de construção de infraestruturas no âmbito da empreitada de expansão da Zona de Indústria Ligeira (ZIL). 
Nesta 3ª fase, que representa um investimento superior a 950 mil euros financiado em 85% pelo FEDER, serão criados 25 lotes 
destinados a armazenagem, indústria, comércio e serviços. A obra inclui o prolongamento de todas as infraestruturas, nomeadamente, 
a construção de redes de abastecimento de água, águas residuais e pluviais, eletricidade, telecomunicações e gás natural – até então 
inexistente – incluindo a rede viária e arranjo urbano. 

950
MIL €

65
MIL €

107
MIL €

33
MIL €



OFERTA DE LIVROS 
DE FICHAS 
AOS ALUNOS 
DO 1 º CICLO

EDUCAÇÃO

O município de Grândola vai atribuir de forma totalmente gratuita os livros de fichas aos alunos do 1 º ciclo do ensino básico, 
à semelhança do que tem vindo a ser realizado nos últimos anos.
Os livros de fichas podem ser levantados no comércio local através dos vales que serão entregues aos alunos durante a primeira 
semana de aulas. Para qualquer esclarecimento ou questão relacionada com os vales para aquisição de livros de fichas deverão 
contatar os serviços de educação da Câmara Municipal de Grândola através do 269448030 ou do e-mail ase@cm-grandola.pt.




