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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
No passado dia 1 de outubro realizou-se mais um ato eleitoral democrático, no qual os portu-
gueses, em liberdade, puderam escolher os seus representantes para as Câmaras Municipais, 
Assembleias Municipais e Juntas de Freguesia. 
Foi com grande satisfação e orgulho que recebi os resultados do nosso Concelho, que deram 
uma vitória expressiva à CDU. É uma honra, para mim, voltar a presidir à Câmara Municipal de 
Grândola e, desta forma, poder fazer mais e melhor pela nossa terra. Pese embora termos tido 
maioria absoluta, não mudaremos a nossa postura. Terminou a campanha eleitoral e o nosso 
trabalho está focado em todos os Grandolenses.

Há quatro anos, demos início a um novo rumo para Grândola, que nos colocou no bom caminho: no 
caminho do desenvolvimento e do crescimento sustentável. Agora, viramos mais uma página na 
história do nosso Concelho e, com a legitimidade que o povo nos conferiu, começamos um novo 
futuro. Um futuro com melhor saúde, mais solidariedade, melhor educação, com mais investimento 
e mais emprego qualificado. 
Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, captar e fixar investimento e criar emprego, são as 
nossas grandes prioridades. Para tal, é necessário criar bases e continuar a investir em infraestrutu- 
ras, em educação, em cultura, em desporto e em formação profissional, áreas em que apostaremos 
fortemente durante este mandato.
Todos somos poucos para levar por diante esta aliciante tarefa.
Muito obrigado a todos. Conto convosco!

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

Foi com grande satisfação e orgulho 
que recebi os resultados do nosso Concelho, 
que deram uma vitória expressiva à CDU. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

MUNICÍPIO REPÕE DIREITOS 
DOS TRABALHADORES

O Município de Grândola e o STAL assinaram 
no início de setembro, um aditamento 
ao ACEEP – Acordo Coletivo de Entidade 
Empregadora Pública. Este novo documento 
repõe direitos retirados pelos anteriores 
governos, nomeadamente, mais 3 dias úteis 
de férias, por obtenção positiva na avaliação 
de desempenho, dispensa de serviço no 
seu dia de aniversário, sem perda 
de remuneração, e gozo da tolerância 
de ponto na Terça-Feira de Carnaval. 
O Acordo, estabelecido no quadro 
da autonomia do poder local, representa 
mais um passo na valorização do trabalho 
e dos direitos dos trabalhadores.

GRÂNDOLA COM QUATRO 
NOMEAÇÕES AOS ÓSCARES 
DO ALENTEJO 

A iniciativa promovida pela Revista Mais 
Alentejo distingue entidades, empresas 
e personalidades com um trajeto de excelência 
a nível nacional. A Rota das Tabernas, iniciativa 
promovida pelo Município de Grândola está 
nomeada na categoria “Mais Sensação”, 
o Hóquei Clube Patinagem de Grândola integra 
a lista de nomeados para “Mais Desporto”, 
o Sublime Comporta está designado na 
categoria “Mais Dormidas Rural” e o Chefe 
Ljudomir do Sem Porta Sublime Comporta está 
nomeado para o Óscar “Mais Chefe”. No total 
de 21 categorias, com cinco nomeados em 
cada, os vencedores são conhecidos em 
Novembro, na Gala Mais Alentejo – Óscares 
do Alentejo, numa cerimónia que vai decorrer 
no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril.

MUNICÍPIO ESTÁ CONTRA 
O ENCERRAMENTO DO TERMINAL 
DA RODOVIÁRIA

F ficha técnica
PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Grândola. DIRETOR: António de Jesus Figueira Mendes. COORDENAÇÃO GERAL: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. 
DESIGN GRÁFICO: Carlos Jorge/Regiset. FOTOGRAFIAS: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. IMPRESSÃO: Regiset - Comunicação e Artes Gráficas. 
TIRAGEM: 6500 exemplares. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DEPÓSITO LEGAL: 371367/14

“
”

A Rodoviária do Alentejo decidiu encerrar as 
suas instalações em Grândola nas vésperas 
das eleições autárquicas. Na sequência desta 
decisão, o Presidente da Câmara, António 
Figueira Mendes, reuniu de imediato com 
o administrador da empresa, que lhe 
transmitiu que o encerramento “temporário” 
se devia a férias do único empregado, 
reafirmando, ao mesmo tempo, o desejo, 
há muito manifestado, de encerrar aquela 
estação. Reconhecendo a importância 
da continuidade deste serviço para Grândola e 
para a população, a Câmara Municipal 
manifesta-se veemente contra o encerramento 
da estação Rodoviária, assumindo como já 
o fez noutra altura, a responsabilidade 
de efetuar obras no Edifício.

O FUTURO     
COMEÇA AGORA.   
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Atividade Municipal

O Casino de Tróia recebeu no dia 20 de agosto, “A 
Maior Flor do Mundo”. Um espetáculo inspirado 
na obra de José Saramago e que é o resultado do 
projeto de inclusão social promovido pela Asso- 
ciação Pais em Rede em colaboração com duas 
escolas artísticas de Macau, “Macau ArtFusion” e 
“Macau no Coração”, lideradas pela artista Laura 
Nyogeri e com apoio do Município de Grândola. O 
projeto “A Maior Flor do Mundo” surgiu com o 
objetivo de colmatar as falhas existentes no apoio 
às crianças com deficiência durante as férias de 
verão no Litoral Alentejano e integrou 50 crianças. 
Durante dois meses os profissionais das escolas 
macaenses prepararam as crianças para o espe- 
táculo e desenvolveram workshops de dança, mú- 
sica e artes plásticas, passeios e idas à praia. Vítor 
Mateus, representante do Núcleo de Grândola da 
Pais em Rede, foi o motor deste projeto. Pai de 
uma criança com uma epilepsia rara sentia na 
pele as dificuldades de encontrar programas de 

verão para o filho. Muito mais que um programa 
de férias de verão, "A Maior Flor do Mundo" tor- 
nou-se o desenho da inclusão social destas crian- 
ças. Aberto a todas as crianças, permitindo-lhes 
explorar o universo das artes. Na sequência do 
espetáculo que esgotou o Casino de Tróia, o Cine 
Granadeiro – Auditório Municipal teve sala cheia 
para assistir à Inauguração da exposição fotográ-
fica e apresentação do filme do espetáculo.

Os atores Ruy de Carvalho, Eunice Muñoz e Sara 
Matos, a jornalista Ana Sofia Cardoso, a cantora 
Aurea e a fadista Raquel Tavares são os novos 
Embaixadores do Alentejo. Em comum têm a 
paixão pela nossa região, o que os levou a aceitar 
o convite da ERT- Entidade Regional de Turismo 
do Alentejo e Ribatejo para representar e pro- 
mover o Alentejo. Em setembro os novos Em- 
baixadores desfrutaram de um fim de semana na 
região. Ruy de Carvalho, Eunice Munõz e Ana So- 
fia Cardoso foram recebidos em Tróia pelo Presi-
dente da Câmara de Grândola, António Figueira 
Mendes, que tal como o Presidente da ERT, An- 

tónio Ceia da Silva, salientou a importância da 
iniciativa na promoção do Alentejo enquanto des- 
tino turístico de excelência.

nas condições de vida das populações, quer dos gran- 
dolenses, quer daqueles que pretendam escolher o 
Concelho para viver e trabalhar, assim como o 
regresso daqueles que tiveram que escolher outros 
locais atendendo às dificuldades de trabalho com 
que se depararam”, concluindo que “este é um mo- 
mento histórico, que vai mudar o paradigma do de- 
senvolvimento do Concelho de Grândola”. O con- 
trato foi outorgado pelo Presidente da Câmara 
de Grândola, António Figueira Mendes, pelo 
administrador da Lauak Grândola, Jean-Marc 
Charriton, e pelos diretores, Armando Gomes e 
Filipe Gomes.

ALENTEJO TEM NOVOS EMBAIXADORES 

CÂMARA MUNICIPAL GARANTE     
FIXAÇÃO DA EMPRESA FRANCESA LAUAK 

PELA INCLUSÃO SOCIAL, NASCEU            
"A MAIOR FLOR DO MUNDO"

A Câmara de Grândola e a Empresa Lauak assi- 
naram no passado mês de agosto o contrato pro- 
messa de compra e venda de terrenos na Zona 
Industrial Ligeira (ZIL) para a construção de uma 
fábrica para produção de componentes para 
aviões. No total vão ser investidos cerca 22 mi- 
lhões de euros e criados mais de 100 postos de 
trabalho, boa parte qualificados, número que se 
prevê aumentar significativamente ao longo dos 
anos, com a eventual criação de uma outra fábri- 
ca. António Figueira Mendes afirmou “estar mui- 
to feliz por participar neste momento e que com este 
investimento são alcançadas melhorias concretas 

CÂMARA MUNICIPAL 
OFERECE FICHAS 
DE ATIVIDADES NO 
ARRANQUE DO ANO LETIVO

No arranque oficial do ano letivo 
2017/2018, que teve lugar no dia 13 de 
setembro, todos os alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico do concelho de Grândola 
receberam do Município, um cheque 
para o levantamento gratuito, nos 
estabelecimentos comerciais do Concelho, 
das fichas de atividades que complementam 
os manuais escolares. O Presidente 
e Vereadores da Câmara Municipal 
de Grândola acompanharam a Direção 
do Agrupamento e restante Comunidade 
Educativa durante a receção aos alunos 
e encarregados de educação. 

O CONCELHO DE GRÂNDOLA 
ACOLHE FILMAGENS 
DA PRÓXIMA LONGA 
METRAGEM DO CINEASTA 
VICENTE ALVES DO Ó

Oceana Basílio, Ricardo Pereira, Nuno 
Pardal, Ricardo Barbosa e Rafael Gomes 
fazem parte do elenco da nova 
longa-metragem de Vicente Alves do Ó, 
cujas gravações decorreram na última 
quinzena de setembro, no nosso Concelho. 
O projeto cinematográfico contou com 
o apoio do Município de Grândola. Para 
o Executivo Municipal é um privilégio 
apoiar a cultura portuguesa e a criação 
de novos projetos cinematográficos. As 
características únicas do nosso território 
e das gentes de Grândola foram o motivo 
da escolha da Produtora. No final 
das gravações, Sandra Paulo agradeceu 
a colaboração da Câmara Municipal 
e destacou a forma fraterna dos 
grandolenses: “estivemos em vários 
locais no concelho de Grândola, onde 
fomos extremamente bem acolhidos 
pela população (pessoas genuínas e bem 
dispostas) e tivemos o apoio da Câmara 
Municipal de Grândola, cujo Presidente 
e Vereadora da Cultura, tiveram 
a amabilidade de jantar connosco 
no último dia.” 
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Requalificação Biblioteca Municipal

INSTALAÇÕES ATUAIS
O atual edifício da Biblioteca Municipal de Grân- 
dola é resultado de obras de alteração e ampli-
ação realizadas há mais de 30 anos sobre um 
edifício de habitação então existente e que se es- 
tima ser originário do princípio desse século. À 
parte a aparente manutenção de duas fachadas 
(nascente e sul) e de uma muito alterada cober-
tura inclinada de quatro águas, nenhuma das ca- 
racterísticas morfológicas do edifício original fo- 
ram, então, mantidas. A incompleta ampliação le- 
vada a cabo, a poente, e o seu desenho radical-
mente distinto da estrutura original contribuiu 
suplementarmente para a descaracterização e 
desqualificação do edificado. A sul permaneceu
expectante, um terreno pertencente ao cadastro  

e que atualmente serve de depósito e estaciona-
mento de viaturas. Subsiste, assim, um conjunto 
desestruturado e inadequadamente dimensio-
nado, desprovido de qualidades arquitectónicas 
reconhecíveis e incapaz de estabelecer ligações 
com a malha urbana. Perderam-se os valores que 
definiam o edifício original sem que, com isso, se 
tenham acrescentado outros valores arquitectó- 
nicos ou construtivos. Por outro lado, as edifica- 
ções acham-se desatualizadas em vários aspe- 
tos, nomeadamente no que diz respeito à acessi-
bilidade e à eficiência energética.

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO:
A operação assenta, fundamentalmente, na requa- 
lificação dos espaços edificados existentes. A es-

tas operações de requalificação soma-se a necessi- 
dade de, pontual e cirurgicamente, se proceder 
ao acrescento de áreas que vêm oferecer ao con- 
junto a coesão de que necessita, permitindo a in- 
tegração de todas as partes num único coerente, 
articulado e estruturado de forma a dar resposta 
às necessidades e ambições de um programa desta 
natureza. Assim, a operação inclui a requalifica- 
ção do atual edifício principal, tirando partido dos 
seus principais lanços estruturais, a requalificação 
das áreas a poente e das áreas que constituem o 
seu prolongamento para sul, e a ocupação, com ga- 
lerias, dos limites do terreno vazio a sul, fechando 
o perímetro e criando espaços exteriores de apoio ao 
edifício, áreas essas que promoverão a desejada 
continuidade e integração com a Praça da República. 

REQUALIFICAÇÃO 
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Dotar Grândola de um centro cívico e cultural articulado e coerente, capaz de se constituir como 
um pólo agregador e potenciador da oferta cultural da Vila e do Concelho e de se tornar um lugar 
de referência na divulgação e acesso à cultura
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Requalificação Biblioteca Municipal

PROGRAMA
O Páteo Central, ao qual se acede 
por uma rampa através da Praça, 
é o elemento de distribuição para todos 
os espaços do edifício. No entanto, 
constitui ele próprio uma zona de 
significativa importância, pois permite 
a realização de várias atividades em 
estreita relação, quer com a biblioteca, 
quer com a envolvente exterior. 
O edifício divide-se em dois pisos acima 
da cota de soleira e um piso abaixo, 
sendo o primeiro destinado à secção 
de leitura infantil e atividades inerentes 
e o segundo destinado à secção 
de leitura de adultos e Arquivo 
Municipal. A cave destina-se 
principalmente a zonas de depósitos. 
Ainda no piso térreo existem uma 
cafetaria e duas salas com função 
polivalente, cuja localização no edifício, 
embora articulados, permite uma 
utilização autónoma fora do horário 
de funcionamento da biblioteca.



A
#.06
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

ar puro

MELIDES TEM DESDE OUTUBRO UM OBSERVATÓRIO DE AVES
Mais de 170 espécies de aves, cerca de 200 borboletas, entre 
outros insetos e anfíbios podem ser observados no novo 
observatório da lagoa de Melides inaugurado no primeiro 
dia da Ar Puro – Feira de Caça, Pesca e Atividades ao Ar Li- 
vre. O observatório de aves localiza-se na parte sul da lagoa, 
perto da praia. A estrutura, no âmbito do BioMelides, um 
projeto de voluntariado que, desde Setembro de 2014, está a 
inventariar as espécies da Lagoa, em parceria com a Junta 
de Freguesia de Melides, foi feita com material de manu- 
tenção reduzida. O Observatório é o primeiro na zona e des- 
tina-se, numa primeira fase, à observação dos ecossistemas 
envolventes à lagoa e a sua avifauna prevendo-se que no fu- 
turo venha a abranger a vertente da fotografia. 

Num fim de semana marcado por temperaturas de 
verão a Ar Puro – Feira de Caça, Pesca e Atividades 
ao Ar Livre registou mais de 5 mil visitantes. O even- 
to, realizado pelo Município de Grândola com o forte 
envolvimento e colaboração do movimento asso- 
ciativo do Concelho e do tecido empresarial ligado 
aos três segmentos da feira, cumpriu os objetivos 
definidos pela organização. Para o Presidente da Câ- 
mara, António Figueira Mendes, o concelho de Grân- 
dola não se esgota no produto sol e mar. “É preciso 
contrariar esta sazonalidade, explorar e tirar 
partido das enormes potencialidades do nosso 
território. O aumento cada vez maior do número 
de visitantes e de participantes nas diversas ati- 
vidades desta Feira e o impacto na economia lo- 
cal são a prova de que estávamos certos quan- 
do, há três anos, decidimos apostar num evento 
com estas características”.  
Durante os três dias do certame, que decorreu de 6 
a 8 de outubro, em permanência no recinto, estive- 
ram cerca de 50 stands de exposição e venda de 
produtos ligados à caça, pesca e atividades ao ar 
livre. Do vasto e diversificado conjunto de atividades 
ligadas aos três segmentos da Feira, destaque para 
a 10.ª edição do Grândola Aventura com uma ex- 
pressiva participação de equipas de Portugal, Espa- 
nha e França e para a 1ª edição do Alentejo Surf 
“Longboard Cup 2017”, um campeonato de surf 
cuja 1ª etapa decorreu na Praia do Carvalhal no dia 
7 e a 2ª irá realizar-se na Praia de S. Torpes em de- 
zembro. 
O evento apresentou ainda os sabores da nossa 
gastronomia regional através das tasquinhas pre- 
sentes na Feira e das Semanas Gastronómicas da

Caça com a participação de restaurantes do Con- 
celho. A música esteve a cargo do Grupo Coral e 
Instrumental “Os Alma Sul de Beringel”, Trio Gai- 

teiro “Pele e Fole”, Grupo Coral e Etnográfico de 
Grândola, Grupo “Falta Um” e a Orquestra de Per- 
cussão “Batucando”.

AR PURO AFIRMA-SE NO CALENDÁRIO 
DE FEIRAS DO CONCELHO E DA REGIÃO
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CONCURSO DE PESCA DESPORTIVA DE RIO PROVA DE SANTO HUBERTO TORNEIO DE TIRO AOS PRATOS

CHALLENGE 3000 CAMPEONATO DE SKATE

AULA DE SPINNING DEMONSTRAÇÃO EQUESTRE 2.ª TRAVESSIA FATBIKE

ALENTEJO SURF “LONGBOARD CUP 2017 GEOPAPER DEMONSTRAÇÃO DE FALCOARIA

CONCURSO DE PODENGOS 2.ª CORRIDA DE GALGOS EM PISTA DOWN HILL

DEMONSTRAÇÃO CINOTÉCNICA – GNR PRÁTICA DE TIRO DE RECREIO DEMONSTRAÇÃO DE CÃES DE PARAR

AIRSOFT
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destaque temático

O Cine Granadeiro recebeu no passado dia 18 de 
outubro a cerimónia da Tomada de Posse dos elei- 
tos para a Assembleia Municipal e Câmara Muni- 
cipal. António Figueira Mendes, reeleito no passa-
do dia 1 de outubro, lidera o executivo municipal 
de maioria CDU, que governará no mandato de 
2017-2021. Depois de agradecer a presença do pú- 
blico que encheu o auditório municipal, o Presi- 
dente da Câmara, referiu-se às prioridades para 
os próximos 4 anos “Hoje, viramos mais uma 
página na história do nosso Concelho e, aqui, 
com a legitimidade que o povo nos conferiu, co- 
meçamos um novo futuro. Um futuro com me- 
lhor saúde, mais solidariedade, melhor edu- 
cação, com mais investimento e mais empre- 
go qualificado. Melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos, captar e fixar investimento e criar 
emprego, são as nossas grandes prioridades. 
Para tal, é necessário criar bases e continuar 
a investir em infraestruturas, em educação, em 
cultura, em desporto e em formação profissio- 
nal, área em que apostaremos fortemente du- 
rante este mandato”. António Figueira Mendes 
anunciou ainda um vasto conjunto de interven- 
ções e obras que irão arrancar de imediato “Va- 
mos avançar com o procedimento para a cons- 
trução da estrada de ligação da Zona Industrial 
Ligeira ao IC1. É uma obra essencial para as 
empresas que já lá estão instaladas e para con- 

seguirmos atrair ainda mais empresas, como 
a LAUAK, que vai investir 22 milhões de euros 
em Grândola, criando, numa primeira fase, mais 
de 100 postos de trabalho. Vamos também dar, 

desde já, início a uma série de obras essenciais 
em arruamentos e estradas, das quais desta-
camos: Pavimentação das ruas de Vale Perei- 
ro, um conjunto de ruas da Vila, arruamento 

TOMADA DE POSSE DO NOVO EXECUTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

VOTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL

VOTAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

TOMADA DE POSSE      
DA CÂMARA E DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 



D
#.09

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

destaque temático

do novo Quartel dos Bombeiros, bem como a 
requalificação do Cemitério de Grândola, a 
reconstrução do Centro Comunitário de Água 
Derramada, a construção do Centro Comuni- 
tário da Aldeia do Pico e do recinto multides- 
portivo de Melides. Lançaremos os procedi-
mentos para as seguintes empreitadas: Requa- 
lificação das estradas de acesso à Cilha do 
Centeio e às Sobreiras Altas, requalificação 
do Jardim 1º de Maio e da Olaria de Melides e 
concluiremos o projeto para requalificar a ave- 
nida Jorge Nunes”. Num discurso voltado para o 
futuro, o Presidente da Câmara, revelou ainda que 
“além do grande investimento público que, ao 
nível da Câmara, irá ter lugar nos próximos 
anos, ao nível do investimento privado, muito 
dele estrangeiro, irão iniciar-se no próximo 
ano, investimentos na Indústria, no Imobiliá- 
rio e no Turismo, a rondar os 200 milhões de 
euros”.
Rafael Rodrigues, Presidente da Assembleia cessan- 
te e o candidato mais votado para a Assembleia 
Municipal, iniciou a sua intervenção pedindo um 
minuto de silêncio pelas vítimas, pelos bombeiros 
e pelo drama dos incêndios. No seu discurso co- 
meçou por referir que “Passados exatamente 
quatro anos voltamos a este lugar, o Auditório 
Municipal, para assinalar a entrada num novo 
ciclo autárquico, cumprindo o que está estipu-
lado na legislação e o que foi o resultado das 
recentes eleições autárquicas de 1 de Outu- 
bro”. Rafael Rodrigues expressou “O desejo que 
consigamos nos próximos quatro anos encon-
trar as plataformas, as parcerias e os entendi-
mentos necessários a garantir a linha de con- 
tinuidade de desenvolvimento para o Concelho, 
afirmando as nossas diferenças mas sabendo 

construir as pontes e as estradas que não obs- 
taculizem a concretização de projetos e ações 
que todos reconheçamos como prioritárias e 
determinantes para criar melhores condições 
ao serviço público que representamos e para 
garantir o investimento público e privado que 
crie riqueza e emprego.” O autarca acrescentou 
que “A partir do dia de hoje, após a tomada de 
posse, temos todos a obrigação de represen-
tar e defender os interesses da população des- 
te Concelho para além dos objetivos inerentes 
a cada uma das posições que ocupamos e de- 
fendemos. Com a responsabilidade de ser- 
mos chamados a decidir sobre propostas para 
o futuro, devemos saber escolher o interesse 
comum.” 

Na cerimónia tomaram posse para a Assembleia 
Municipal os 21 deputados eleitos diretamente no 
passado de 1 de outubro: 9 deputados da CDU, 7 
do PS, 4 do GM e 1 do PSD. Para a Câmara Munici-
pal tomaram posse o Presidente António Figueira 
Mendes (CDU) e os vereadores da CDU: Fernando 
Sardinha, Carina Batista e Ricardo Costa; os ve- 
readores Aníbal Cordeiro e Ricardo Campaniço 
eleitos pelo PS; e António Candeias, vereador elei- 
to pelo GM. 
A seguir à cerimónia, realizou-se a primeira ses- 
são da Assembleia Municipal, onde foram eleitos 
para a mesa: Rafael Rodrigues, da CDU (Presiden-
te da Assembleia) e Elsa Maria Silva e André Ven- 
tura, da CDU, para 1.º e 2.º Secretário respetiva-
mente.

TOMADA DE POSSE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
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feira de agosto

Este ano não foi exceção, e agosto chegou ao fim da melhor forma possível, com mais um 
êxito estrondoso da maior feira do litoral alentejano. A edição de 2017 da Feira de Agosto 
começou e terminou com lotação esgotada.

O maior evento anual do Município de Grândola 
arrancou no dia 24 de agosto com a Banda da So- 
ciedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, 
que juntou em palco mais de 70 músicos, num es- 
petáculo inédito, que teve como convidado especial 
Sérgio Godinho, e encheu de gente a praça de espe- 
táculos, e chegou ao fim no dia 28 com um público 
completamente nostálgico e rendido ao concerto 
dos Resistência. O certame recebeu ainda AGIR, 
que agiu e agitou miúdos e graúdos, o cantor Miguel 
Araújo, uma das vozes do momento, e o artista in- 
ternacional, dono dos temas mais românticos da 
atualidade, Matias Damásio, que pôs toda a praça 
de espetáculos a cantar em uníssono “mas o mun- 
do nos chama loucos (...)”. 
Ao longo dos cincos dias do certame, Grândola Vila 
Morena foi ponto de paragem para milhares de vi- 
sitantes que acorreram à grande festa do Litoral 
Alentejano que destacou nesta edição o Património 
Arqueológico, uma das principais riquezas do Con- 
celho, com a exposição “Grândola Arqueológica – 
Território e Ocupação” que esteve patente ao públi- 
co no pavilhão 1 de expositores e que apresentou 
uma cronologia compreendida entre o Mesolítico e 
o Período contemporâneo pretendendo dar a conhe- 
cer as principais estações arqueológicas do Conce- 
lho. A Praça Rural, o artesanato e gastronomia va- 
riada presente no evento não deixaram os milhares 
de turistas e grandolenses indiferentes à qualidade 
aliada à tradição, assim como o vasto programa de 

atividades direcionadas para todo o tipo de público. 
Para acompanhar o sucesso cada vez maior da feira 
mais afamada no Alentejo, e com o objetivo de ga- 
rantir mais e melhores condições, o executivo apos- 
tou, na edição de 2017, na criação de 2200 novos 
lugares de estacionamento automóvel, cujas recei- 
tas reverteram a favor Associação dos Bombeiros 
Mistos de Grândola e Creche e Jardim de Infância 
de Grândola. A Feira de Agosto foi inaugurada numa 
cerimónia que contou com a presença do Presiden-
te da Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo, 
Ceia da Silva, do Presidente da Câmara Municipal, 
António Figueira Mendes e do Presidente da Assem- 
bleia Municipal, Rafael Rodrigues, para além das 
centenas de convidados que assistiram às interven-  

ções no renovado espaço central dos Pavilhões da 
Feira.
António Figueira Mendes, no seu discurso salientou 
que “a feira de Agosto orgulhando-se do seu 
passado a apropriando-se do melhor que ele 
nos transmite, tem vindo a renovar-se todos os 
anos, demonstrando que é possível e indispen- 
sável inovar e olhar para o futuro, preservando a 
nossa identidade coletiva e as tradições e cos- 
tumes mais arreigados do nosso povo”. O Autar-
ca referiu ainda que “esta é a grande festa do 
encontro e reencontro dos grandolenses e dos 
amigos da Vila Morena e do Alentejo, e local de 
confluência dos muitos milhares de visitantes 
que nos dão o privilégio da sua escolha”.

PRESIDENTE DA CÂMARA CUMPRIMENTA TIM DOS RESISTÊNCIA ESPETÁCULO RESISTÊNCIA ANIMAÇÃO DE RUA RUFAR & BOMBAR

CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO VISITA AOS PAVILHÕES DE EXPOSITORES

FOI ÊXITO ESTRONDOSO!
FEIRA DE AGOSTO: EDIÇÃO DE 2017 
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ANIMAÇÃO DE RUA GRUPO CORAL DE BEJA APRESENTAÇÃO DO LIVRO TERRITÓRIOS VINHATEIROS DE PORTUGAL ARTESANATO

ASPECTOS DIURNOS COMBOIO

CORRIDA DE TOUROS ESPETÁCULO AGIR ESPETÁCULO BANDA DA SMFOG E SÉRGIO GODINHO

ESPETÁCULO MATIAS DAMÁSIO ESPETÁCULO MATIAS DAMÁSIO ESPETÁCULO MIGUEL ARAÚJO

ESPETÁCULO MT80 ESPETÁCULO RESISTÊNCIA THE CAVER

TENDA ANIMAL FESTIVAL HIPICO EXPOSIÇÃO DE ARQUEOLOGIA

COLÓQUIO TURISMO E PATRIMÓNIO CULTURAL 
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NECRÓPOLE   
DE CISTAS DAS CASAS VELHAS
Trata-se de um conjunto funerário, da Idade do 
Bronze, classificado como Imóvel de Interesse Pú- 
blico em 1990. Localizado em Vale de Figueira - 
Melides, num espaço rural que permite uma am- 
pla visão sobre o território envolvente, é constituí-
do por várias cistas distribuídas por uma abrangen- 
te zona tumular, ainda não completamente estu- 
dada, e sem vestígios de qualquer delimitação. 
As cistas apresentam planta retangular ou trape-
zoidal, raramente ultrapassando 1m de compri-

mento e são formadas, em geral, por quatro es- 
teios: dois laterais maiores e dois de topo de meno-
res dimensões. Originariamente estavam cobertas 
por tampas monolíticas, formadas por lajes sub-
-retangulares, que encerravam o espaço onde o cor- 
po era depositado em posição fetal. 
A maioria dos esteios são de origem calcária, o que 
ajudou a criar no interior da sepultura condições 
favoráveis à conservação do material osteológico 
(ossos). Tal não se verifica noutras necrópoles in- 

seridas no denominado “Bronze do Sudoeste”.
Esta estação foi descoberta e escavada na década 
de 70, tendo a primeira campanha de escavações 
decorrido em 1975 e a segunda em 1976-77. Fo- 
ram ambas coordenadas por Carlos Tavares da 
Silva e Joaquina Soares, do Museu de Arqueologia 
e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS). Do 
interior das sepulturas foram retirados pequenos 
recipientes em cerâmica e machados de bronze 
que se encontram em depósito no MAEDS.
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MUNICÍPIO AMIGO DO 
DESPORTO PELO SEGUNDO 
ANO CONSECUTIVO

O Município de Grândola volta a integrar a lista 
dos 60 municípios cumpridores de boas práticas 
na gestão e desenvolvimento do desporto. 
A cerimónia de entrega do galardão decorreu no 
passado dia 8 de setembro, em São João 
da Madeira e foi presidida pelo Secretário 
de Estado da Juventude e do Desporto. João 
Paulo Rebelo elogiou os municípios distinguidos 
referindo que “este galardão é uma honra e 
uma responsabilidade para os premiados e uma 
prova de que há municípios com infraestruturas 
e serviços desportivos de excelência”. Para 
a Vereadora do Desporto da Câmara Municipal 
de Grândola, Carina Batista, esta distinção 
nacional representa o ” reconhecimento do 
trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal 
e pelos clubes e associações desportivas do 
concelho com o objetivo de proporcionar mais e 
melhores condições para a prática desportiva”.

ATLETAS DE GRÂNDOLA COM 
EXCELENTES RESULTADOS 
EM CAMPEONATOS DE PESCA

Pescadores e pescadoras de Grândola 
conquistam importantes lugares em 
campeonatos nacionais e mundiais de pesca 
desportiva de mar. António Carmo, Atleta 
Federado da Associação dos Pescadores 
Desportivos de Grândola, foi o 6º Classificado 
no Campeonato Nacional de Veteranos 2017 
e integrou a Seleção Nacional no 
1º Campeonato do Mundo de Masters. 
Na competição disputada em Espanha, de 
2 a 5 outubro, a equipa nacional alcançou a 
medalha de bronze. Em Juniores U16, José 
Simões, Atleta Federado da Associação dos 
Pescadores Desportivos de Grândola, 
e Diogo Nascimento, Atleta Federado 
do Clube Amadores de Pesca de Grândola 
“A Barbatana” obtiveram o 2.º e o 3.º lugares, 
respetivamente, no Campeonato Nacional 
2017. Ambos integraram a Seleção Nacional 
que conseguiu obter o 5.º lugar no 
Campeonato do Mundo em França, que 
decorreu de 15 a 22 de julho. Na classificação 
individual, Diogo Nascimento ficou em 
8.º lugar; José Simões obteve a 12.ª posição. 
Em femininos, Leontina Jacinto, Atleta 
Federada do Clube Amadores de Pesca 
de Grândola “A Barbatana”, classificou-se 
em 3.º lugar no Campeonato Nacional 
de 2017, e prepara-se para disputar 
o Campeonato do Mundo, em África do Sul, 
de 4 a 11 de novembro. 

regular. Em 2015/2016 João Paulo Carvalho Reis 
recebeu o prémio para o melhor aluno do 2.º ciclo; 
Joana Rita Pinela Pereira foi a melhor aluna do 3.º ci- 
clo; No ensino secundário profissional o prémio 
foi alcançado por Inês Isabel Paulino Correia e no 
ensino secundário regular a melhor aluna foi Sofia 
Isabel Silva Ferreira. Este Prémio resulta da par- 
ceria entre a Comissão Pró-monumento ao Dr. Eva- 
risto de Sousa Gago, o Crédito Agrícola da Costa 
Azul e a Câmara Municipal de Grândola como ho- 
menagem ao legado do Dr. Evaristo de Sousa Gago. 

PRÉMIO DR. EVARISTO DE SOUSA GAGO   
DISTINGUE OS MELHORES ALUNOS

A cerimónia da entrega do Prémio “Dr. Evaristo 
de Sousa Gago” aos melhores alunos do 2º e 3.º 
Ciclos do ensino básico e do ensino secundário 
no ano letivo 2014/2015 e 2015/2016 decorreu no 
passado dia 8 de setembro. No ano letivo 2014/ 
2015 Susana Pereira Louro foi a melhor aluna do 
2.º ciclo; Jorge Catarino Estevão Troia Godinho o 
melhor aluno do 3.º ciclo; Daniela Alexandra Men- 
des Pinela recebeu o prémio no Ensino Secun- 
dário profissional e Joana Filipa Pereira Nunes 
Chainho foi a melhor aluna do ensino secundário 

A 5.ª edição do festival de animação digital re- 
gressou a Tróia de 18 a 23 de setembro com o 
apoio do Município de Grândola. O evento que 
tem Scott Ross, produtor de filmes como Titanic 
ou Apollo 13 como embaixador, reuniu na penín-
sula participantes de 70 países, 64 oradores e 50 
recrutadores de empresas da área digital e de- 
senvolveu-se entre palestras, aulas práticas e a 
feira de emprego. Convidada para a sessão de 
apresentação do evento, a Vereadora da Cultura, 
Carina Batista, afirmou que “a promoção e o re- 
forço da notoriedade da região com a dinamiza- 
ção de eventos que levam o nome do concelho de 
Grândola, para além fronteiras, é de uma impor- 
tância extrema para o turismo e economia local.”

“Descobrir, Conhecer e Saborear “foi o desafio lan- 
çado pelo Município de Grândola para assinalar o 
Dia Mundial do Turismo que se comemora a 27 de 
setembro. As atividades decorreram do interior 
ao litoral do Concelho. Em Tróia, as Ruinas Ro- 
manas estiveram abertas ao público. A península 
serviu ainda de cenário para o lançamento oficial 
da AR PURO – Feira de Caça, Pesca a Atividades 
ao Ar Livre. O Presidente da Câmara, António Fi- 
gueira Mendes, e a Vereadora do Turismo, Carina 
Batista, apresentaram o certame aos jornalistas a 
bordo de uma embarcação no rio Sado. Na Vila 
Morena houve Passeios de Charrete entre o Jar- 
dim Dr. Jacinto Nunes e o Eco-Parque Montinho 
da Ribeira. O Posto de Turismo exibiu o novo filme 
promocional do Concelho e deu a provar vinhos das 
adegas/enoturismos da nossa região. Em Meli- 
des, o Espaço Cultural A Moagem promoveu uma 
mostra e degustação da doçaria tradicional, promo- 
veu visitas à Exposição da Brigada do Mar e rea- 
lizou sessões de apresentação dos filmes “Bio- 
melides”, “Brigada do Mar” e “Entre o Céu e as Ma-  

rés”. No Lousal, realizaram-se visitas gratuitas ao
Centro Ciência Viva e Museu Mineiro. No Ano In- 
ternacional do Turismo Sustentável, a Herdade da 
Aberta Nova, realizou uma visita guiada para dar a 
conhecer este projeto que tem na sua base uma 
constante preocupação com a conservação da na- 
tureza e biodiversidade, sendo um modelo de ex- 
ploração florestal e agrícola inovador em Portu-
gal, com inúmeros projetos como a estufa de aqua- 
ponia, o gaseificador, o viveiro florestal e a horta 
biológica.

DIA MUNDIAL DO TURISMO EM GRÂNDOLA 

TROJAN HORSE WAS 
A UNICORN (THU) REÚNE 
EM TROIA  
CERCA DE UM MILHAR DE 
CRIATIVOS DE TODO O MUNDO 
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FREGUESIAS

AZINHEIRA DOS BARROS
RICARDO RUFINO TOMA POSSE COMO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA
No passado dia 21 de Outubro, decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia a cerimónia 
da Tomada de Posse dos eleitos para a Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia. Ricardo 
Rufino, que foi eleito Presidente da Junta de Freguesia pelo Partido Socialista, alcançou a vitória 
com um resultado superior a 70%. Nesta primeira reunião foram ainda eleitos Ana Cristina Costa 
como Secretária e José Rato como Tesoureiro, bem como Ana Cristina Rocha para Presidente 
da Assembleia de Freguesia, numa Assembleia constituída por 5 membros do PS e 2 membros 
da CDU. Na Tomada de Posse, Ricardo Rufino referiu que a vitória alcançada, apenas foi possível 
porque a população reconheceu o trabalho que foi desenvolvido nos últimos anos, assumindo 
o compromisso de o continuar neste mandato que se estende até 2021. O Presidente da Junta 
reforçou também a necessidade de reforçar a cooperação entre a Junta e a Câmara Municipal, 
no sentido de garantir a contínua melhoria da qualidade de vida de quem aqui vive. Deixou ainda 
o desafio de reforçar a descentralização de competências, porque quem está mais perto percebe 
melhor as necessidades e consegue resolvê-las de forma mais eficaz. 

CARVALHAL
TOMADA DE POSSE 
No dia 17 de outubro de 2017, teve lugar, na Sala Polivalente do Carvalhal, o ato da Tomada de 
posse da Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia do Carvalhal. No passado dia 1 de outubro, 
a população do Carvalhal com o seu voto, decidiu dar continuidade a um projeto que teve início há 
12 anos, agora com uma equipa renovada. O Presidente da Junta agradeceu aos Carvalhenses a 
confiança que depositaram na sua equipa, esperando estar à altura de corresponder às expetativa 
da população e honrar os compromissos assumidos para com a mesma. Felicitou todos os eleitos 
para a Assembleia de Freguesia, quer pela CDU, quer pelo PS e disse que o presente executivo irá 
contar com o contributo de todos para os próximos 4 anos, pretendendo captar investimento para 
a Freguesia e para o Concelho, através do Município, empresas e comércio local e investidores 
privados, defendendo sempre os interesses da população. Foram apresentados pelo Presidente, 
Marco Santos, várias ações para os 4 anos nas áreas da educação, formação profissional, desporto, 
cultura, património, juventude, entre outras. Estiveram na tomada de posse dos novos órgãos 
Autárquicos, mais de 150 pessoas que testemunharam esta iniciativa.  

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
JUNTA DE FREGUESIA NA FEIRA DE AGOSTO 
A Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra dedicou o seu espaço 
à intergeracionalidade. Um espaço feito a várias mãos, entre as crianças que recebemos diariamente 
na nossa Ludoteca, casa única e mágica, referência em Grândola como um espaço lúdico-educativo 
e os utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia que divulgaram os seus saberes. Ao longo 
do mandato que terminou em Outubro, nesta Freguesia de Abril foi para nós fundamental mostrar as 
nossas prioridades que se pautaram pela capacidade de trabalho e pela firme determinação em lutar 
pela e com a população, capacitando-a de uma voz ativa contra os ataques a que está frequentemente 
sujeita. O que nos moveu e o que nos moverá é o bem-estar da população, uma vontade de fazer 
sempre mais e melhor, independentemente das dificuldades. Através do nosso trabalho, concretizamos 
os objetivos e valores originados pela vontade de Abril, onde a Democracia, a Liberdade, a Igualdade 
e a Cidadania estão e estarão sempre presentes e bem vivas. Podemos afirmar que somos uma 
Freguesia de autêntica proximidade com a população, nunca a deixando sozinha e ajudando-a a ser 
parte integrante de uma sociedade que queremos mais justa e solidária. Juntos acreditamos 
no sonho de construir um futuro sem desigualdades e de verdadeira fraternidade. 

MELIDES
FEIRA ANUAL
Realiza se nos dias 17,18 e 19 de Novembro a tradicional Feira Anual de Melides, num excelente 
recinto para feirantes e visitantes. Como características habituais, estarão patentes os artigos 
tradicionais, como por exemplo: O artesanato, louças de barro, tapeçarias, vergas, os doces típicos 
da região, com destaque para as alcomonias e rebuçados de pinhão. Destaca-se, também os frutos 
secos, o vestuário, o calçado, as diversas quinquilharias, as exposições, o equipamento agrícola, 
as viaturas, os petiscos regionais, as diversões e um vasto programa de animação musical, com 
a presença de vários ranchos folclóricos no sábado dia 18 de Novembro, a partir das 15 horas, 
às 10h30, atuação do cantor de variedades Eduardo Santana. No domingo dia 19 de Novembro, 
às 15 horas, música popular portuguesa, com a presença do Grupo Falta Um, pelas 18h30, atuará, 
num espetáculo de música ao vivo Josef Jordão. A paisagem verdejante que envolve o espaço 
da Feira, acrescida das várias belezas naturais da Freguesia de Melides e os encantos renovados 
de uma feira popular e atrativa, constituem um magnífico pretexto para visitar esta localidade 
e desfrutar de um fim-de-semana muito agradável. 

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS

 DE FREGUESIA DO CONCELHO.
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ESTÁ CONCLUÍDA A REVISÃO 
DO PROJETO PARA LIGAÇÃO 
DA ZIL AO IC1
Já está concluída a revisão do projeto para construção 
da 2ª fase da Alameda José Amaro, que fará a ligação 
da Zona Industrial Ligeira ao IC1. Tendo em conta 
a importância desta obra para a dinamização da ZIL, a 
Câmara Municipal irá avançar agora com o procedimento 
de empreitada, que tem um valor de referência superior 
a 1 milhão de euros.

JÁ ARRANCOU A PAVIMENTAÇÃO 
NAS RUAS DO BAIRRO DO ARNEIRO
A Câmara Municipal de Grândola já iniciou a empreitada 
de pavimentação de diversas ruas do Bairro do Arneiro. 
Esta obra, que terá um custo previsto de 75 mil euros, 
contempla trabalhos de remoção do pavimento 
degradado, fresagem e aplicação de betão betuminoso 
em toda a largura da faixa de rodagem.

JÁ INICIOU A CONSTRUÇÃO 
DA REDE DE ESGOTOS 
NA AZINHAGA DAS MILHARADAS

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA EM MELIDES

Já iniciou a empreitada para extensão da rede de águas 
residuais domésticas até à Azinhaga das Milharadas 
e à Rua Camilo Castelo Branco, numa extensão 
aproximada de 1,8km. A intervenção, que terá um custo 
superior a 135 mil euros e que conta com comparticipação 
financeira no âmbito da candidatura apresentada ao novo 
quadro comunitário de apoio, permitirá, através de vários 
colectores gravíticos, fechar a zona de drenagem 
de Grândola, garantindo a universalidade e a qualidade 
do serviço prestado.






