
Descrição das atividades do serviço educativo 

 

Designação: “O passado, passo a passo”. 

Participantes: a partir dos 10 anos. 

N.º de participantes: 25. 

Descrição:  

1. Visita ao Arquivo Municipal: apresentação das instalações e sensibilização para 

a importância dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do tratamento, do 

estudo e da preservação documental. 

2. Observar e interpretar a Carta de Vila de 22 de Outubro de 1544: 

a) Evidenciar este documento como o instituidor da vila e do Concelho de 

Grândola, em correlação com a lenda; 

b) Interpretar o diploma régio e contextualizar a sua outorga aos “moradores 

do llugar da gramdolla”; 

c) Apresentar imagens de frontispícios de Cartas de Foral do reinado de D. 

Manuel I e explicar as principais diferenças iconográficas entre os diplomas; 

d) Demonstrar a importância da chancela real – selo pendente em chumbo – , 

como  elemento imprescíndivel para atestar a autenticidade do documento; 

e) Efetuar a leitura de trechos do documento.  

3. Travar conhecimento com a Coleção Martins e Máximo e visualizar provas 

fotográficas através das quais é possível detetar diferenças sociais, culturais e 

etnográficas e conhecer espaços, edifícios e acontecimentos que marcaram a 

vida grandolense no período compreendido entre as últimas décadas do século 

XIX e a primeira metade do século XX.  

4. Os participantes devem trazer uma fotografia antiga e, após a análise da 

mesma, podem elaborar um suporte em papel para o seu acondicionamento. 

Objetivos: 

- Promover a comunicação e a divulgação do acervo do AMGDL; 

- Sensibilizar os participantes para a importância das fontes históricas do AMGDL e 

fomentar a sua utilização no âmbito da preparação de trabalhos nas áreas da História e 

do Património Locais; 

- Dar a conhecer e valorizar o património existente; 



- Conhecer a evolução urbanística e rural do Concelho; 

- Observar diferenças sociais, culturais e etnográficas;  

- Conhecer formas para a preservação de fotografias em diversos suportes;  

- Apresentar a disponibilidade do Serviço para auxiliar/prestar acompanhamento aos 

alunos na preparação de trabalhos escolares.  

Local: 

- Instalações do AMGDL.  

Duração: 

- Entre 90 a 120 minutos.  

_______________________________________________________________________ 

 

Designação: Lugares com História. 

Participantes: a partir dos 14 anos. 

N.º de participantes: 25. 

Descrição: 

1. Realização de percurso integrado no Roteiro Republicano da vila de Grândola: 

a) Distribuição do Roteiro aos participantes e breve apresentação: O Roteiro pretende 

identificar, valorizar e divulgar a História e o Património Locais, no período 

compreendido entre 1870 e 1926 (1870 – data em que o Dr. Jacinto Nunes assumiu, 

pela primeira vez, a presidência da Câmara Municipal de Grândola, tornando-a numa 

das primeiras Câmaras republicanas do país, senão a primeira. 1926 – 28 de Maio –  

data do Golpe militar de Gomes da Costa, que instaurou o regime ditatorial que 

sucedeu à 1.ª República.).  

A publicação, integrada nas atividades promovidas pelo Município no âmbito das 

Comemorações do Centenário da República, resultou da investigação efetuada em 

torno dos principais personagens do republicanismo grandolense e dos espaços a estes 

ligados, bem como do estudo da propaganda e da difusão do ideário republicano em 

Grândola.  

Neste contexto, foram selecionados, entre outros, topónimos, casas comerciais, 

edifícios públicos, associações de recreio, exemplares arquitetónicos da época, 

representações escultóricas e iconográficas. A todos os itens foram associados textos 

explicativos e, sempre que possível, imagens e fotografias da época. 



Percurso proposto: 

1. Praça da República; 

2. Estátua do Dr. Jacinto Nunes; 

3. Avenida Jorge de Vasconcelos Nunes; 

4. Sede da extinta Sociedade Recreativa Grandolense; 

5. Rua Dr. José Jacinto Nunes; 

6. Sede do extinto Grémio Artístico Grandolense; 

7. Casa Camacho (atual Papelaria Vitorino Baptista); 

8. Farmácia Baptista Limpo (atual Farmácia Costa); 

9. Antigos Paços do Concelho e cadeia; 

10. Sede da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense; 

11. Farmácia Pablo; 

12. Praça Marquês de Pombal; 

13.  Jardim Dr. José Jacinto Nunes; 

14. Atuais Paços do Concelho - busto e retrato a óleo do Dr. José Jacinto Nunes. 

Local de encontro: Praça da República.  

Duração: Entre 90 a 120 minutos.  

 

 


