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n Pelo sétimo ano consecutivo, o município de 
Grândola volta a ser distinguido como “Município 
Amigo do Desporto”, galardão atribuído pela 
Cidade Social, pelas boas práticas na gestão 
e desenvolvimento do desporto no concelho. 
Para o município representa o reconhecimento 
do esforço que diariamente é assumido pelas 
equipas de trabalho nos diversos setores 
envolvidos com a promoção da educação 
física e do desporto no concelho. A cerimónia 
realizou-se em Albufeira, com a presença de 22 
representantes, maioritariamente do Alentejo 
e do Algarve, no passado dia 14 de novembro.

Estimados Grandolenses,

Nesta quadra de família e de união, é com alegria que vos desejo Boas Festas. Che-
gamos ao final de mais um ano com o mesmo empenho, esperança e orgulho com 
que começámos 2022.
Juntos enfrentámos a COVID-19 de forma competente e eficaz – um trabalho elo-

giado e reconhecido a nível nacional. Paralelamente continuámos a desenvolver a nossa 
terra e a implementar medidas que têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida 
dos grandolenses.
Queremos continuar a ser um concelho de referência, que está ao lado da sua população, 
pelo que vamos continuar a aumentar os apoios às famílias, para fazer face a uma con-
juntura difícil e complexa, tendo em conta a taxa de inflação verificada. 
Temos grandes desafios pela frente, mas também temos uma visão clara dos objetivos: 
um concelho mais próspero assente num desenvolvimento sustentável que respeite o 
ambiente, com melhores infraestruturas, habitação acessível, mais mobilidade e melhor 
educação.
Com mais ou menos dificuldades, avançaremos para o novo ano, com confiança, determi-
nação e entusiasmo, e com o principal objetivo de continuarmos a construir um concelho 
de Grândola para TODOS – e para isso contamos com TODOS – sem exceção. 

n  O edifício da Biblioteca e Arquivo do Município 
de Grândola, inaugurado em abril de 2021, que 
tem sido destaque em diversas publicações 
nacionais e internacionais e distinguido com vários 
prémios na área da arquitetura, integrou o Ciclo 
de Visitas «Arquitetura pelo Alentejo» promovido 
pela Secção Regional do Alentejo da Ordem 
dos Arquitetos. A visita que foi conduzida pelos 
arquitetos autores do projeto, Pedro Matos Gameiro 
e Pedro Domingos, trouxe até Grândola, a 18 de 
outubro, várias centenas de arquitetos e estudantes 
de arquitetura que contemplaram e conheceram 
ao pormenor os detalhes deste projeto que é 
uma referência na Arquitetura Nacional. 

n No âmbito do CLDS 4G – Grândola 4 Gerações 
– Ação Programas CresSENDO – realizou-se em 
outubro a apresentação do projeto educativo 
“A Terra da Mentemática” com a participação 
de oito turmas do Agrupamento de Escolas 
de Grândola. Trata-se de um projeto alargado 
de Educação Matemática, direcionado para 
alunos do 1.º ciclo de escolaridade, que inclui 
um livro, uma peça de teatro e temas musicados 
especialmente para o projeto, pelo músico, 
YouTuber e promotor do projeto, Paulo Sousa, 
com o objetivo de aproximar os alunos à área 
disciplinar da Matemática.
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ficha técnica //// 

BREVES

Município distinguido 
pelas boas práticas desportivas

BOAS FESTAS
E UM FELIZ 2023

Ciclo de Visitas “Arquitetura 
pelo Alentejo” passou por Grândola 

Projeto “A Terra da Mentemática” 
apresentado em Grândola 

Queremos continuar a ser um 
concelho de referência, que está 
ao lado da sua população, pelo que 
vamos continuar a aumentar 
os apoios às famílias.

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



#.03ATIVIDADE MUNICIPAL
INFORMAÇÃO MUNICIPAL

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

A reunião deu origem a um  
novo protocolo, já apro-
vado em reunião de Câ- 
mara, que visa a colabo- 

ração entre a Câmara e o Minis-
tério para a construção de um no- 
vo quartel da GNR em terrenos 
municipais. A autarquia será tam- 
bém responsável pelo projeto e 
pela execução da obra, ficando 
os encargos financeiros a cargo  
do Ministério. Sobre estes desen- 
volvimentos o Presidente da Câ- 
mara referiu que “demos dois 

importantes passos neste pro-
cesso, que tem sido difícil e com- 
plexo. Desde que tomámos pos-
se em outubro de 2013 que te-
mos insistido com o Ministério 
da Administração Interna para 
a urgência em resolver esta si- 
tuação. Já conseguimos uma so- 
lução provisória e em breve al-
cançaremos uma solução defi- 

nitiva – com a construção do no- 
vo quartel para o destacamento 
territorial de Grândola da GNR.” 
António Figueira Mendes referiu 
ainda que “também continuamos 
empenhados em conseguir que 
o Posto da GNR em Melides se 
concretize – mesmo que funcio-
ne numa primeira fase de forma 
sazonal.”

MELHORES CONDIÇÕES PARA A GNR
MAIS SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO
O Presidente da Câmara, 
António Figueira Mendes, 
reuniu em outubro com 
a Secretária de Estado da 
Administração Interna, Isabel 
Oneto, para desbloquear os 
processos de requalificação 
das instalações do 
destacamento territorial 
de Grândola, e de utilização 
provisória das instalações 
da IP junto ao IC1 – visto 
que o atual quartel da GNR 
já não garante as mínimas 
condições de trabalho. 

EXECUTIVO 
MUNICIPAL 
VISITOU 
A FREGUESIA 
DE MELIDES 

O Executivo municipal deu 
continuidade, no passado mês 
de novembro, às visitas de 
trabalho ao concelho em 
articulação com as Juntas 
de Freguesia. A deslocação a 
Melides, realizada no dia 8 de 
novembro, incluiu uma reunião 
com o executivo da Junta de 
Freguesia e a visita a locais 
com necessidade de 
intervenção. 
O dia terminou com uma 
sessão pública de apresentação 
e discussão do projeto de 
reabilitação da Rua Nova/Praça 
da Igreja.

PRESIDENTE DA CÂMARA REUNIU COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

u Em novembro realizou-se 
no edifício dos Paços do 
Concelho a assinatura do 
protocolo entre a GNR e as 
Infraestruturas de Portugal 
para que as instalações da 
IP junto ao IC1 possam ser 
utilizadas provisoriamente 
até à conclusão das obras 
do novo quartel.
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da Saúde Mental, Coordenadora Re- 
gional da Saúde Mental da ARS Alen- 
tejo e Diretora do Departamento 
de Saúde Mental e do Serviço de 

Psiquiatria da ULSBA) e Ana Mei-
ra (Vogal da Direção Regional do 
Sul da Ordem dos Psicólogos Por-
tugueses). As ações terminaram 

com uma caminhada de 8km cujo 
objetivo foi reforçar a prática des-
portiva como um importante alia-
do no cuidado da saúde mental.

Destacam-se três oficinas te- 
rapêuticas em colaboração  
com o Centro para a Pro-
moção da Saúde Mental 

“Passo a Passo”, a Tertúlia “Pro-
moção da Saúde Mental nos Cui- 
dadores Informais e Pessoas Cui- 
dadas” com a participação de Ca-
tarina Pazes (Presidente da As-
sociação de Cuidados Paliativos), 
Ana Catarina Infante (Fundadora 
da Associação Doulas do Fim da 
Vida) e Margarida Damas Carva-
lho (Psicóloga Regional dos Cui-
dados Paliativos), e a Tertúlia “Dia 
Mundial da Saúde Mental 2022: 
Faça da Saúde Mental e do bem-
-estar para todos uma prioridade 
global” que contou com Ana Ma-
tos Pires (Psiquiatra, membro da 
Coordenação Nacional das Políti-
cas de Saúde Mental do Ministério  

GRÂNDOLA AJUDA A POPULAÇÃO 
A CUIDAR DA SAÚDE MENTAL
No âmbito do Dia Mundial 
da Saúde Mental, o município 
em parceria com diversas 
entidades, realizou durante o 
mês de outubro várias ações. 

n O envelhecimento saudável e a 
qualidade de vida dos mais idosos 
do concelho continua a ser uma 
aposta da autarquia, através dos 
programas de envelhecimento ati- 
vo – Universidade Sénior e Progra-
ma Viver Solidário. Complemen-
tar a estes programas são inúme-
ras as atividades promovidas ao 
longo do ano para a comunidade  
sénior. A Universidade Sénior (USG) 
assinalou, em outubro, o Dia In-
ternacional da Pessoa Idosa, o Dia 
Mundial da Terceira Idade e o ani- 
versário da Instituição com um 
conjunto diversificado de ativida- 
des desenvolvido ao longo do mês. 
O seminário “ENVELHECER COM 
QUALIDADE”, que teve lugar no 
Cine Granadeiro Auditório Muni-

cipal, no dia 11 de outubro, foi o 
tema para o debate e partilha de 
conhecimentos entre os seniores 
e profissionais da área que mar-
caram presença nesta iniciativa. 
A sessão terminou com a peça de 
teatro “O Incorruptível” pelo Tea-
tro Politécnico do IP de Setúbal. 

MUNICÍPIO CONTINUA A APOSTAR NO ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL
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O programa que assinalou 
os 478 anos da atribuição 
da Carta de Foral - 22 de 
Outubro de 1544 – come-

çou no dia 15, com a Inauguração 
da Exposição “Martins e Máximo 
– Retratos de Um Tempo”, na Sa- 
la Polivalente da Biblioteca e Ar-
quivo do Município de Grândola. 
No dia do concelho as comemo-
rações tiveram início com a ce-
rimónia do Hastear da Bandeira, 
nos Paços do Concelho. Durante 
o dia, o município abriu ao público 
para visitas os antigos Paços do 
Concelho e a Casa Frayões Me-
tellos, edifícios que foram alvo de 
profundas obras de requalifica-
ção, encontrando-se agora reabi- 
litados e aptos a ser utilizados em 
pleno por todos. 

GRÂNDOLA COMEMOROU 478 
ANOS DO DIA DO CONCELHO

A Fadista Gisela João foi 
o rosto e a voz do concerto 
comemorativo das 
Comemorações do Concelho 
que decorreu dia 21 no 
Cine Granadeiro Auditório 
Municipal.

n O 5º Encontro organizado pe- 
lo Município de Grândola em co- 
laboração com o movimento asso- 
ciativo decorreu durante o mês de 
outubro reunindo diversas ativida- 
des culturais, desportivas e recrea- 
tivas que refletem o trabalho de- 
senvolvido ao longo do ano. O Ci- 
neteatro Grandolense recebeu o  
encerramento do encontro, dia 30,  
onde foi apresentado o Portal do  
Associativismo – uma plataforma  
de gestão e um sítio web que pre- 
tende promover o movimento asso- 
ciativo e as suas atividades. A Ce-
rimónia culminou com uma home- 
nagem às associações presentes,  
em reconhecimento do contributo  
do movimento associativo na cons- 
trução de uma sociedade mais jus- 
ta, mais fraterna e mais inclusiva.

5.º ENCONTRO DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO
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FEIRA DE CHOCOLATE 
Após dois anos de interregno, 
milhares de pessoas marcaram 
presença no evento mais doce 
do Alentejo fazendo de 2022 
uma das melhores edições da 
Feira de Chocolate. O sábado 
foi também o dia com maior 
afluência superando a 
bilheteira das últimas edições. 
A excelência dos Chefs que 
dinamizaram o espaço do 
Show Cooking e a aposta na 
animação ao longo dos três 
dias, a par da exposição e venda 
de chocolate, contribuíram de 
forma decisiva para o sucesso 
da Feira que já se afirmou 
como um dos principais 
certames do calendário anual 
de eventos promovidos pelo 
município de Grândola.

RECEBEU MILHARES DE VISITANTES
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO 
DA RUA NOVA EM MELIDES

i

“UM ESPAÇO PÚBLICO QUE TODOS POSSAM 
USUFRUIR COM INDEPENDÊNCIA, CONFORTO, 
SEGURANÇA E AUTONOMIA”
Promover os modos suaves e ativos de deslocação, nomeada-
mente, através da definição de passeios seguros e confortáveis 
que confiram segurança às deslocações e com o mínimo de 
pontos de conflito com os demais utilizadores vulneráveis; pro-
mover um desenho acessível para todos os cidadãos, indepen-
dentemente das suas diferentes capacidades de mobilidade; e 
racionalizar a utilização do automóvel, através de um desenho 
que permita reduzir a sua velocidade e a intensidade do tráfe-
go automóvel são os principais objetivos do projeto de requa-
lificação do Largo da Rua Nova, em Melides. A apresentação 
pública, promovida pela Câmara Municipal, decorreu no dia 8 
de novembro na sede da Junta de freguesia de Melides com a 

participação do Executivo da Câmara e da Junta de Freguesia e 
da equipa projetista que deu a conhecer a intervenção prevista 
para este espaço urbano e registou os contributos da população.

ranta a adequada mobilidade das 
populações, promova a inclusão so- 
cial, a competitividade, a qualida-
de de vida urbana e a preservação 
do património histórico, edificado e  
ambiental. Assente em três gran-
des linhas orientadoras – Coesão 
Territorial, Qualidade do Ambien-
te Urbano e Promoção da Susten-

tabilidade – o PMUS de Grândola 
tem como objetivos potenciar as  
deslocações em modo pedonal e  
ciclável entre as principais cen-
tralidades, a promoção dos trans- 
portes públicos, otimização do sis- 
tema viário, gestão do estaciona-
mento e o planeamento e regula-
mento da logística urbana. 

Consciente da importância e com-
plexidade do PMUS, o Executivo Mu- 
nicipal pretende que o documen-
to, em elaboração, e a sua poste- 
rior implementação e monitoriza-
ção possa ser acompanhado por 
todos, em particular, pelas insti-
tuições representativas dos nos-
sos munícipes.

Nesta reunião, aberta à po-
pulação, foram apresenta- 
das as linhas orientadoras  
do plano que segue o mo- 

delo adotado a nível nacional e 
internacional. Trata-se de um do- 
cumento estratégico e operacio- 
nal que serve de instrumento de  
atuação e sensibilização, que fo-
mente a articulação entre os di-
ferentes modos de transporte, vi- 
sando a implementação de um 
sistema integrado de mobilidade 
de uma forma racional, que per-
mita diminuir o uso do transporte 
individual e, simultaneamente, ga- 

PLANO DE MOBILIDADE URBANA 
SUSTENTÁVEL ESTÁ A AVANÇAR
O Município promoveu no 
passado dia 24 de novembro 
uma sessão pública de 
apresentação da 1ª Fase – 
caracterização e diagnóstico 
– do Plano de Mobilidade 
Urbana e Sustentável (PMUS) 
de Grândola. 

COESÃO TERRITORIAL | QUALIDADE DO AMBIENTE URBANO | PROMOVER A SUSTENTABILIDADE



#.08 DESTAQUE
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

A autarquia compromete-
-se também a continuar a 
atrair investimentos que  
criem postos de trabalho  

com direitos, a proteger o ambien- 
te, a reforçar a proteção animal, a  
apoiar o Movimento Associativo e a  
apostar na mobilidade e na inclusão.
“Em 2023 pretendemos dar con- 
tinuidade ao importante traba-
lho que estamos a desenvolver, 
respondendo aos vários desa-
fios que se colocam ao Concelho  
e focado, essencialmente, em me- 
lhorar a qualidade de vida dos 
Grandolenses”, salientou Antó-
nio Figueira Mendes, presidente 
da Câmara Municipal.
De entre as várias ações previs-

tas para 2023, António Figueira 
Mendes destacou “a reabilitação  
da Escola Secundária e da Es-
cola Básica, o novo Quartel da  
GNR, a implementação do Plano 
de Mobilidade e Acessibilidade 
em todo o Concelho, os novos par- 
ques de estacionamento nas 
praias, a contribuição para se al- 
cançar uma maior eficiência e 
resiliência hídrica no concelho, 

o reforço dos apoios sociais e re- 
forço dos apoios ao movimento 
associativo, IPSS, Bombeiros e 
Juntas de Freguesia, a imple-
mentação do Museu Polinuclea- 
do, o início das Comemorações 
dos 50 anos do 25 de Abril, vá- 
rias ações para reforçar a ofer-
ta de habitação acessível e um 
conjunto muito alargado de obras  
em todo o concelho.”

CÂMARA CONTINUA 
A MELHORAR A QUALIDADE 
DE VIDA DA POPULAÇÃO

A Câmara Municipal 
pretende em 2023 
continuar a responder 
às necessidades 
de habitação, reforçar 
as áreas sociais 
e os programas para 
a juventude, manter 
a dinâmica na área da 
cultura e do património, 
melhorar os equipamentos 
    educativos, desportivos, 
          o espaço público, 
              arruamentos, 
                estradas,  caminhos 
                   e infraestruturas 
                     básicas. 

HABITAÇÃO, SUSTENTABILIDADE, EDUCAÇÃO, 
COESÃO SOCIAL, MOBILIDADE E REABILITAÇÃO 
URBANA SÃO ALGUMAS DAS PRIORIDADES PARA 2023

u	Conclusão da Estratégia 
 Integrada de Desenvolvimento 
 Sustentável – Grândola 
 2030;
u	Conclusão da alteração 
 ao PDM; 
u	Revisão de alguns Planos 
 de Urbanização dos quais 
 se destacam o do Carvalhal 
 e o da Plataforma 

 Empresarial e Logística 
 de Grândola;
u	Concretização das 
 infraestruturas nas praias da 
 Aberta Nova e Galé previstas 
 no novo POC;
u	Conclusão do alargamento 
 das infraestruturas da zona 
 industrial ligeira de Grândola;
u	Colaboração para a 

 implementação de novas 
 soluções para uma maior 
 eficiência e resiliência hídrica 
 no Concelho (barragens, charcas 
 e centrais de dessalinização);
u	Apoio aos empresários locais;
u	Continuação de parcerias 
 para reforço da oferta de 
 formação especializada nos 
 vários níveis de ensino.

PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
DO TERRITÓRIO

u
AÇÕES PARA 2023
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u	Reforço dos apoios para 
 as famílias;
u	Reforço dos apoios às 
 Instituições de Solidariedade 
 Social;
u	Reforço dos apoios 
 aos Clubes e Associações;

u	Reforçar e afirmar 
 Grândola, Vila Morena como 
 um símbolo de Abril e 
 dos seus valores essenciais 
 – liberdade, democracia, 
 desenvolvimento e 
 solidariedade;
u	Reforço da cooperação 
 nacional e internacional; 

u	Conclusão da elaboração do 
 PMUS – Plano de Mobilidade 
 Urbana Sustentável e início 
 da sua implementação;
u	Estudo para reforço da rede 
 de transportes públicos no 
 concelho, em colaboração 
 com a CIMAL e os operadores 
 de transportes;
u	Continuação do reforço dos 
 serviços operacionais;
u	Conclusão das obras 
 da Avenida Jorge de 
 Vasconcelos Nunes;

u	Obras a iniciar em 2023: 
 Recuperação das habitações 
 municipais na rua Mouzinho 
 de Albuquerque e do Edifício 
 Dr. Cabrita,  reabilitação 
 das Estradas Municipais 
 543 e Sobreiras Altas 
 (2.ªfase), reabilitação dos 

u	Continuação da 
 implementação do Museu 
 Polinucleado;
u	Reforço da Programação 
 Cultural;
u	Continuação da 
 implementação da Estratégia 
 Local de Habitação;

u	Defesa intransigente dos 
 direitos dos trabalhadores;
u	Reivindicar junto do Poder 
 Central respostas para as 
 muitas necessidades do 
 Concelho e da Região 
 e alertar para o 
 desinvestimento a que têm 
 estado sujeitos.

 Centros Comunitários do 
 Concelho, reabilitação da Rua
  Nova/Largo da Igreja em 
 Melides, construção dos 
 sanitários públicos do Lousal, 
 reabilitação dos bairros 
 mineiros do Lousal, 
 construção/renovação de 
 infraestruturas em vários 
 locais do Concelho para 
 melhoria da eficiência hídrica 
 e de saneamento, 3ª fase das 
 acessibilidades do cemitério 
 de Grândola, ampliação das 
 infraestruturas do Loteamento 
 L1 no Carvalhal, reabilitação 
 de diversos parques infantis, 
 requalificação de arruamentos, 
 estradas e caminhos em todo 
 o Concelho, entre outras;

u	Reforço das respostas 
 de habitação;
u	Reabilitação de vários 
 equipamentos desportivos 
 no Concelho;
u	Conclusão do projeto da Casa 
 da Juventude na antiga 
 COOP;

u	Projetos a desenvolver 
 em 2023: 
 Edifício da Universidade Sénior, 
 estrada de acesso à praia de 
 Melides, prolongamento da 
 rede de águas residuais na 
 Aldeia do Pico, Vale Gamito 
 e Bairro da Tirana, sanitários 
 públicos do Carvalhal, 
 reabilitação urbana do bairro 
 das Murteiras, Avenida António 
 Inácio da Cruz e Largo Zeca 
 Afonso, Rua D. Nuno Alvares 
 Pereira, espaço lúdico e de 
 lazer do Canal Caveira, Centro
 Municipal Proteção Civil, novas 
 bolsas de estacionamento, 
 Quartel da GNR, Paços do 
 Concelho, entre outros;
u	Reabilitação de vários edifícios 
 municipais – edifício da divisão 
 de obras e divisão de ambiente 
 e saneamento, edifício do 

u	Desenvolvimento dos projetos 
 do Parque Urbano de 
 Grândola;
u	Reabilitação da Escola do 
 Canal-Caveira;
u	Conclusão dos projetos e 
 início dos procedimentos 
 de obras na ESAIC e EB 2.3.

 parque de feiras e exposições, 
 refeitório municipal, 
 instalações dos sapadores 
 florestais e a construção de 
 armazém de apoio aos 
 viveiros municipais.
u	Implementação de várias 
 soluções inteligentes de gestão 
 que visam melhorar os serviços 
 prestados e aumentar a 
 interatividade com a população;
u	Entrada em funcionamento 
 do Canil-Gatil, bem como 
 o reforço dos meios humanos 
 e materiais para responder 
 às várias solicitações e 
 necessidades;
u	Reforço dos serviços 
 de Proteção Civil e Gabinete 
 Florestal;
u	Reforço dos apoios para a 
 Associação Humanitária dos 
 Bombeiros Mistos de Grândola.

COESÃO SOCIAL 
E QUALIDADE DE VIDA

MANTER UMA POSTURA JUSTA, 
TRANSPARENTE, COOPERANTE 
E DETERMINADA

REGENERAÇÃO URBANA 
E REFORÇO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

u

u

u

AÇÕES PARA 2023



n A Junta de Freguesia de Azinhei- 
ra dos Barros e a AMA – Agência 
para a Modernização Administra- 
tiva, assinaram um Acordo de Co- 
laboração para a instalação do 
Espaço Cidadão na sede da Junta 
de Freguesia. Assim, estão a ser 
realizadas alterações de melho-
ria no espaço de atendimento da  
Junta de Freguesia, de forma a  
cumprir todos os requisitos obri- 
gatórios, esperando-se para bre- 
ve a conclusão desse investimen- 
to. Este, que será o primeiro Espa- 
ço Cidadão do concelho de Grân-
dola, e um dos primeiros da nossa 
região, abrirá até ao final do ano, 
e funcionará no horário normal 
da Junta de Freguesia – das 9h00 
às 16h00, todos os dias úteis.  No 
Espaço Cidadão será possível tra- 
tar da Carta da Condução, alte-
rar a morada ou outros dados do  
Cartão de Cidadão, tratar da Cha- 
ve Móvel Digital, pedir o Cartão 
Europeu de Seguro de Doença, ou  
serviços básicos das áreas da ACT, 
Segurança Social, SEF, ADSE, Fi-
nanças ou IEFP. 
Nesta primeira fase de funciona-
mento só não será possível reno-
var o Cartão de Cidadão ou tratar 
do Passaporte, esperando-se es-
tes serviços para a fase seguinte.

n Obras na Praceta das Fi-
gueiras – A Freguesia do Carva- 
lhal, procedeu no mês de outubro 
à pavimentação da rua que dá 
acesso à Praceta das Figueiras e 
também o pavimento da praceta 
das figueiras foi reparado, melho-
rando assim o seu aspeto e tam-
bém facilitando a passagem dos 
seus utilizadores. Também fo- 
ram instaladas grelhas, para evi-
tar que chuvas mais fortes provo-
quem inundações nalgumas re- 
sidências da referida Praceta.

35º aniversário da Freguesia 
de Carvalhal – Mês de dezem-
bro é o mês em que a Freguesia 
de Carvalhal comemora mais um 
aniversário, neste âmbito a Jun-
ta de Freguesia de Carvalhal irá 
realizar no dia 18 de dezembro, 
para comemorar o 35º aniversá- 
rio da Freguesia o seguinte pro-
grama:  10h30 – hastear da Ban- 
deira-com a presença da SMOFG, 
na Sede da Freguesia; 15h30 – 
Apresentação do livro “Momen-
tos” dos Autores: Hélder Rafael e 
Leonel Nunes; Apresentação do  
livro “Comporta Aberta” da Au-
tora: Cidalisa Guerra. Com a pre-
sença de Bia Ferreirinha. Na sala 
Polivalente.

n A São Silvestre – AMICICLO 
realizou-se no dia 1 de dezembro, 
com partida e chegada frente à 
sede da Junta de Freguesia de 
Grândola. A AMICICLO e a Jun-
ta de Freguesia uniram esforços 
e realizaram pelo segundo ano a 
Corrida S. Silvestre, com o apoio 
da Câmara Municipal de Grân-
dola. A prova atraiu mais de 200 
atletas, entre crianças, jovens e 
adultos. Esta prova teve como 
padrinho Hugo Baluga. O princi-
pal objetivo desta prova é promo-
ver o desporto, em particular o 
atletismo. Foi uma tarde e princí-
pio de noite muito bem passados, 
transportando-nos já para o es-
pírito natalício. Agradecemos a 
todos os trabalhadores da Junta 
de Freguesia, aos trabalhadores 
do Município, aos Bombeiros Mis-
tos de Grândola, à GNR de Grân-
dola, ao Senhor Américo Sobral, 
a todos os atletas da AMICICLO, 
e a todos os patrocinadores, que 
contribuíram para o sucesso des- 
ta prova. Ao aproximar-se mais um 
final de ano queremos expressar 
o sincero desejo de um Feliz Na-
tal e um excelente ano de 2023! 
Contamos convosco e sabem que 
podem contar sempre com a sua 
Junta de Freguesia.

n Decorreu nos dias 18,19 e 20 
de novembro de 2022, com gran-
de sucesso, mais uma edição da 
Feira Anual de Melides, ao longo 
de um fim-de-semana abençoado 
pelo estado do tempo, milhares 
de visitantes disfrutaram das ma-
ravilhas que tinham ao seu dispor 
neste atrativo e caraterístico even-
to. Na sexta-feira, abertura da Fei-
ra às 18 horas, com a presença do 
Executivo da Junta de Freguesia 
de Melides e de diversas entidades 
convidadas, e com momento mu-
sical com David Rosa. No sábado, 
a partir das 14h30 iniciou-se a ani-
mação com “Bordoada Grupo do 
Sarrafo”, às 16 horas, atuaram, os 
grupos de Cante Alentejano: Gru-
po Coral Vila Morena, Grupo Coral 
Alma Alentejana, Grupo Coral do 
Torrão e Grupo Coral “Os Boinas”. 
A noite foi preenchido musical-
mente, com o Duo RS&Lau, e pelo 
cantor nacional Jorge Guerreiro, 
ambos muito aplaudidos por uma 
entusiástica e repleta plateia. No 
domingo, às 15 horas, com a pre-
sença de bastante público, reali-
zou-se o habitual espetáculo com 
o Grupo de Música Popular Portu-
guesa “Falta Um”, seguindo-se a 
Banda Épikos de Grândola e Josef 
Jordão. De assinalar a presença 
dos artesãos e das coletividades 
da Freguesia servindo a gastrono-
mia e vinho da região. 

AZINHEIRA 
DOS BARROS CARVALHAL

GRÂNDOLA E SANTA 
MARGARIDA DA SERRA MELIDES

AZINHEIRA 
DOS BARROS TERÁ 
O PRIMEIRO ESPAÇO 
CIDADÃO DO CONCELHO

2.ª CORRIDA 
DE S. SILVESTRE 
AMICICLO

FEIRA ANUAL 
DE MELIDES

OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA
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A vitória na maior distância, 
na geral masculina, foi  
do atleta de nacionalida- 
de francesa Aymeric Smo- 

levsky, e na geral feminina o 1º 
lugar foi conquistado pela atleta 
também de nacionalidade france- 
sa Houteer Magni Justine. Os ven- 
cedores do Trail Longo, nos seus 
respetivos setores, foram José Ga- 
mito e Suse de Oliveira, e no Trail 
Curto os vencedores foram Ma-
nuel Muando e Paula Barracho. 

Dezenas de apoiantes concentra- 
ram-se junto ao Complexo Des-
portivo Municipal José Afonso – 

local da partida e chegada – para 
apoiar os atletas, maioritariamen- 
te do concelho e os atletas oriun-

dos do norte, centro e sul do país. 
Resultados disponíveis em 
www.cm-grandola.pt 

A prova de trail running 
realizou-se a 6 de 
novembro pelos trilhos 
da serra de Grândola e 
contou com a participação 
de 4 dezenas de atletas 
no total das 3 distâncias 
competitivas. 

400 ATLETAS PARTICIPARAM 
NO ULTRA TRAIL SERRA DE GRÂNDOLA

CORTA-MATO ESCOLAR CONCELHIO CONTOU 
COM A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 600 ALUNOS

i

A Câmara Municipal, o Agrupamento de Escolas (AEG) e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola 
(EPDRG) realizaram no passado dia 16 de novembro a 38ª edição do Corta-Mato Escolar Concelhio de Grândola. O even-
to decorreu na Escola Básica D. Jorge de Lencastre com passagem pelas Escolas Secundária e Profissional e contou 
com a participação de 614 alunos das todas as escolas do concelho do 1.º ciclo, da EB 2,3, da ESAIC e da EPDRG. Os 
participantes com idades entre os 6 e os 18 anos, distribuíram-se por 10 escalões masculinos e 10 escalões femininos, 
variando as distâncias percorridas entre os 250 e os 3500 metros. O Corta-Mato contou com a presença do Coorde-
nador Regional do Desporto Escolar do Alentejo, Nuno Santinha, que reconheceu a elevada qualidade do evento em 
termos logísticos e técnicos, valorizando o trabalho conjunto das autarquias locais e dos estabelecimentos de ensino. 
Cerca de 50 alunos foram apurados para representar as suas escolas, no Corta-Mato Escolar Distrital, que se realizou 
na cidade de Beja, no dia 7 de dezembro.
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Pela sua importância históri- 
ca, segue-se a transcrição do  
«Auto de entendimento», 
documento que relata co- 

mo foi tomada a resolução de ins-
tituir a Misericórdia de Grândola. 
 
AUTO DE ENTENDIMENTO3

Ano do nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo de mil e qui-
nhentos e sessenta e oito anos, aos 
vinte [e] três dias do mês de julho 
do dito ano, em esta vila de Grân-
dola, dentro em o paço do Conce-
lho dela, estando aí André Martins, 
juiz ordinário, e Diogo Lopes e João 
Mateus e Manuel Goncalves, ve-
readores, e António Marques, pro-
curador do Concelho em a dita vila, 
os quais eram juntos para haverem 
de prover em Câmara as cousas ne- 
cessárias ao serviço de Deus Nosso 
Senhor e de Sua Alteza e prol co- 
mum do povo. João Calado, tabe-
lião que escrevi.
E logo na dita Câmara, sendo jun-
tos todos [os] oficiais arriba decla-
rados e juntamente com eles eram 

A GÉNESE DA SANTA CASA 
DA MISERICÓRDIA DE GRÂNDOLA
Em sessão de Câmara de 23 
de julho de 1568, em 
conformidade com a 
instituição das irmandades 
da Misericórdia por todo o 
país, os homens do governo 
local decidiram fundar na 
vila de Grândola a casa santa 
da mjserjcordya. Em 13 de 
novembro do mesmo ano, 
o respetivo Compromisso foi 
confirmado por alvará 
de D. Sebastião1 e a primeira 
missa celebrada na sua igreja 
ocorreu em 13 de julho 
de 15692.

1 SILVA, Germesindo – O Concelho de Grândola – da pré-história aos finais do século XVI. 1.ª edição. Lisboa, Lisbon International Press, 2020, pág. 475. 
ISBN 978-989-52-7451-2.
2 ALMEIDA, Manuel Costa Gaio Tavares de – Roteiro Setecentista da Vila de Grândola. Subsídios para uma Monografia III. 1.ª edição. Câmara Municipal 
de Grândola: Gráfica Santiago do Cacém, Lda., 1998, pág.64. ISBN 972-95139-7-X.
3 ARQUIVO MUNICIPAL DE GRÂNDOLA – Fundo Câmara Municipal de Grândola, Atas das vereações. Liv. AB1/0, fls. 21 – 23v. (PT/AMGDL/CMGDL/
AB/1/00001). Germesindo Silva transcreveu e publicou este documento na monografia A fundação da Santa Casa da Misericórdia de Grândola, em 1988. 
4 Scilicet significa «a saber».

juntos, scilicet4, o padre António 
Barradas, prior em a igreja mor des- 
ta dita vila, e Nuno Fernandes e 
André Martins, Brás Marques, Am-
brósio Vaz, Francisco Lopes, André 
Mateus, João Goncalves, Francisco  
Rodrigues, António da Costa, João 
Dias, Vasco Gonçalves, Vasco Ma-
teus, Diogo Mateus, João Vaz, ho- 
mens todos que andam na gover-
nança da dita vila e, assim, junta-
mente outra muita pessoa do povo 
desta vila e freguesias do termo da  
dita vila, os quais eram juntos a cam- 
pa tangida, por mandado dos ditos 
oficiais, para haverem de assentar 
como melhor e mais a serviço de 
Nosso Senhor poderiam principiar 
a Casa Santa da Misericórdia, a 
qual na dita vila não havia. E todos 
os moradores da dita vila e termo, 
por suas devoções, queriam que se 
fizesse e ordenasse para o qual to- 
dos, a uma voz juntamente [e] ca- 

da um por si, disseram e assenta-
ram que a obra que se queria orde- 
nar era santa e que consentiam em 
se fazer e ordenar para a qual da-
riam suas esmolas como Nosso Se- 
nhor os ajudasse. E que para ela se 
passasse por Lisboa mandarem bus- 
car licença, aonde fosse a dádiva de- 
la, o que tudo eles rogaram aos di- 
tos oficiais que a mandassem bus-
car e tudo pusessem por obra com 
efeito. E por verdade de todo ele, 
os ditos oficiais mandaram ser fei-
to este Auto de entendimento em a 
dita Santa Casa e os ditos oficiais o 
assinaram juntamente com o dito 
prior e mais povo abaixo assinado. 
João Calado, tabelião que escrevi.
António Barradas, prior Nuno 
Fernandes, André Martins, 
Francisco Rodrigues, Pêro Jorge, 
Ambrósio Vaz, Vasco Fernandes, 
André Martins, João Gonçalves, 
Brás Marques, Vasco Mateus, 

Mem Gonçalves, Pêro Gonçalves, 
André Mateus, Rodrigo Anes, 
Gaspar Cossaco, João Dias, João 
Fernandes, António da Costa, 
Fernão Martins, Martim Esteves, 
Francisco Lopes, Manuel Vogado, 
Manuel Santos, António Gonçalves, 
Pêro Rodrigues, António Brás, 
João Vaz, Diogo Mateus, Estevão 
Martins, João Mateus, António 
Marques, Vasco Gonçalves, Luís 
Dias, Manuel Gonçalves, Diogo 
Lopes, André Martins, João Calado.
E logo em a dita Câmara os ditos ofi- 
ciais, com o mais povo, assentaram 
e deram voz em Francisco Lopes, 
morador em esta dita vila, para que 
seja mordomo para arrecadação 
destas esmolas e depositário delas 
a Francisco [Lopes] e, assim, ele-
geram para a freguesia dos Barros 
por mordomos a André Martins e 
João Vaz, de Mascarenhas, em a di- 
ta freguesia moradores, e para a 
freguesia de Santa Margarida ele- 
geram a Ambrósio Vaz e a João Vaz, 
seu filho, moradores em a dita fre-
guesia, para que eles sejam arre-
cadadores e mordomos no pedir 
das ditas esmolas e, assim, elege-
ram para escrivão das ditas esmo-
las e feitura da mais obra da Santa 
Casa a mim João Calado, tabelião 
em a dita vila, e mandaram que de 
tudo se fizesse livro encadernado 
aonde se assentasse as esmolas, 
para por ele se saber a carrega e 
descarrega de todas, as quais es-
molas todas se entregarão ao dito 
Francisco Lopes para ele as gastar 
no que lhe for mandado, ao que lhe  
deram juramento dos Santos Evan- 
gelhos, assim ao dito Francisco Lo-
pes, como a mim tabelião, em que 
pusemos as mãos para que bem e 
verdadeiramente, com sãs cons-
ciências, servissem o dito cargo pe- 
lo qual prometemos fazer verdade 
e assina João Calado, tabelião que 
escrevi com bom recado. João Ca-
lado, Francisco Lopes
E feito assim o dito acordo com o 
dito povo sobre a dita Santa Casa, 
os ditos juiz e vereadores e procu-
rador do Concelho tudo houveram 
por bom, firme e valioso e dele 
mandaram ser feito este termo e o 
assinaram e o firmaram. João Ca-
lado, tabelião que escrevi.
Diogo Lopes, André Martins, Antó-
nio Marques
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DESPORTO | Entrega de mesas jogo 
de burro à SCMG no âmbito da SED

TEATRO | Festival das Marias 
– “A Imposição”

SABERES E SABORES | 
Workshop de confeção de bolo 
das rosas

NATUREZA | 5 ª Edição do passeio 
micológico “Pé ante pé”

SOCIAL | XXV Aniversário 
da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis 

MÚSICA | Grândola Vila Jazz 
– “Trio Los Quatro”

SOCIAL | Exposição – Dia Municipal 
para a Igualdade

ARTES | Workshop de iniciação 
à cerâmica 

CULTURA | Leitura em Língua 
Gestual Portuguesa do livro “Orelhas 
de Borboleta”

TURISMO | Grândola recebeu 
a XXVII Viagem Histórica 
do 1º Automóvel em Portugal

CULTURA | É uma vez… “Partilhando 
Contos Tradicionais” com António Fontinha 

SAÚDE | Workshop suporte básico 
de vida pediátrico

CULTURA | É uma vez…  “Foi há (+) 
de 40 anos” com Delphim Miranda

ENTRETENIMENTO | Programa 
Domingão esteve em Grândola e foi 
um sucesso!

SOCIAL | “Desafiar Esteriótipos” 
–  Projeto pedagógico de promoção 
da Igualdade de Género
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n A 3 ª e a 4ª fase da intervenção  
realizada na Avenida que 
abrangeram o troço entre o 
Tribunal e a Rua Fernando 
Pessoa e o Largo Manuel Sobral 
ficaram concluídas no início de 
novembro. A intervenção incluiu, 
à semelhança do que feito nas 
anteriores fases, a substituição de 
todas as redes, nomeadamente, 
águas residuais e pluviais, redes 
de energia elétrica de baixa 
tensão, iluminação pública, 
telecomunicações, abastecimento 
de gás, até então inexistente, 
rede de água, vias de circulação 
confortáveis e acessíveis, 
pavimentos táteis para pessoas 
invisuais, passadeiras inteligentes 
e mais seguras, estacionamento 
organizado e adaptado a 
pessoas com mobilidade 
reduzida, iluminação pública, 
mobiliário urbano e arborização. 
A 5 ª e a 6 ª fase dos trabalhos 
de requalificação da Avenida 
Jorge Nunes decorrem desde o 
início de novembro e vão abranger 
o troço entre a Rua Fernando 
Pessoa e o final da Avenida.

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA 
JORGE NUNES AVANÇA PARA A FASE FINAL
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n Estas duas intervenções vêm 
reforçar a atual política 
municipal de valorização e 
preservação do património 
histórico, refletindo o intenso 
trabalho que tem sido 
desenvolvido nos últimos anos 
visando a salvaguarda de bens 
e da memória coletiva. 
Os trabalhos de requalificação 
realizados representam um 
investimento global superior 
a um milhão e quinhentos 
mil euros (612 485,27 € 
relativamente aos antigos Paços 
do Concelho e 904 164,46 € 
no que concerne à Casa Frayões 
Metellos) com a comparticipação 
financeira FEDER superior a 
oitocentos e vinte mil euros, no 
âmbito do Programa Operacional 
Alentejo 2020 (358 387,43 € 
referente aos antigos Paços 
do Concelho e 463 024,13 € 
para a Casa Frayões Metellos).

ESTÃO CONCLUÍDOS OS TRABALHOS 
DE REQUALIFICAÇÃO DOS ANTIGOS PAÇOS 
DO CONCELHO E DA CASA FRAYÕES METELLOS 
No dia 22 de outubro o 
Município abriu ao público, 
para visitas, os antigos 
Paços do Concelho e a Casa 
Frayões Metellos, edifícios 
históricos datados do 
século XVIII que receberam 
profundas obras de 
requalificação. Os dois 
edifícios, que se 
encontravam com graves 
problemas estruturais, 
estão agora totalmente 
reabilitados e adaptados às 
funcionalidades e requisitos 
de conforto e acessibilidade 
podendo ser utilizados em 
pleno e por todos.



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.




