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visita
obrigatória

grândola
o seu passado
remoto há vestígios
romanos no Cerrado
do Castelo, onde estariam
localizadas umas termas
formadas por quatro
tanques, uma piscina e duas
salas. No centro da vila
merece atenção a Igreja
Matriz de Nossa Senhora da
Assunção reconstruída no
século XVI, com a sua
fachada simples, com
torre sineira adossada
do lado direito, adro e
um passeio em volta.
Tendo como mote o
espírito que evoca o 25 de
Abril de 1974, a que a vila
ficou associada para sempre
graças a “Grândola Vila
Morena”, uma das canções-senha da Revolução dos
Cravos, vale a pena
percorrer as ruas da vila e
descobrir a sua toponímia e
os monumentos que
contam a(s) história(s) de
quem resistiu à ditadura e
lutou pela liberdade.
Partindo do renovado
jardim Dr. Jacinto Nunes,
fronteiro à Câmara
Municipal, em direcção à
serra, a liberdade é agora a
dos grandes espaços. A
Rota da Serra, feita a pé,
percorre caminhos antigos,
revelando os cenários de
grande beleza, de verde e
de mar, que envolvem a vila.

D
grândola
Uma belíssima e bem preservada
envolvente natural, faz desta vila
celebrizada pela canção de Zeca Afonso,
senha da Revolução dos Cravos, destino
perfeito para uns dias de absoluto lazer.
om carta de vila desde
1544, concedida por D.
João III, a pedido da
população, Grândola foi um
concelho eminentemente
agrícola até meados do
século XIX, altura em que
conheceu grande progresso,
graças à exploração e
transformação de cortiça e à
extracção mineira no Lousal.
Em 1916, a chegada do
caminho-de-ferro à vila e os
incentivos à fixação da
população favoreceram o
seu crescimento económico.
Situada a sul do estuário do
rio Sado e protegida dos
ventos norte pela Serra da
Arrábida, Grândola oferece a
quem a visita uma contínua
faixa de areia branca,
banhada pelo Atlântico, ao
longo de 45 km, para Sul. A
serra de Grândola coberta de
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PRAIAS Algumas das mais belas
praias de Portugal encontram-se aqui,
entre a Península de Tróia e Melides.

TRANQUILIDADE
O tróiaresort é uma
das grandes mais-valias turísticas
desta região.

sobreiros – até hoje uma das
principais fontes de
rendimento local – e
vegetação mediterrânica,
eleva-se a 383 m de altitude,
proporcionando belíssimas
panorâmicas sobre a região e
bons percursos para passeios
pedestres. Casas isoladas ou
pequenos aglomerados
surgem dissimulados entre o
verde denso da floresta e dos
campos que se estendem até
ao mar. Com a sua deslumbrante envolvente natural,
Grândola é um local privilegiado à espera da sua visita.

Capitães de Abril e,
no topo, um cravo,
símbolo da
Revolução. No verso,
a Declaração
Universal dos
Direitos do Homem.
MEMORIAL
AO 25 DE ABRIL
Da autoria de
Bartolomeu Cid dos
Santos, erguida nos
25 anos da
Revolução, é uma
parede curva,
revestida a azulejos
com a pauta e letra
da canção Grândola
Vila Morena, as
assinaturas dos

MUSEU
DE ARTE SACRA
Instalado na Igreja
de São Sebastião,
do séc. XVI, e
integrado na rede
artística da Diocese
de Beja, alberga
uma exposição
permanente sobre
a valiosa arte sacra
existente no
concelho, a par de
mostras
temporárias.

Grândola
Roteiro turístico do concelho

PRAÇA D. JORGE
Centro histórico,
onde se situavam o
Tribunal, a Cadeia,
Câmara Municipal,
Celeiro da Comenda,
Misericórdia e
hospital.

INFORMAÇÕES
Câmara Municipal . www.cm-grandola.pt
Posto de Turismo . Praça Marquês de Pombal 1/3 . +351 269 750 429
GPS: 38.175815359593315 N | 8.56871634721756 W
Turismo do Alentejo . www.visitalentejo.pt . + 351 284 313 540

CO-FINANCIAMENTO

MONUMENTO
A JOSÉ AFONSO
Escultura em ferro
de António
Trindade,
homenagem ao
autor da canção
Grândola, Vila
Morena, senha da
Revolução.

IGREJA MATRIZ
Fundada no séc. XV
e consagrada a N.
Sra. da Assunção
no séc. XVI
merecem atenção
no interior os
azulejos
seiscentistas, em
azul, amarelo e
branco, e tecto de
madeira pintada
com motivos
geométricos.

MONUMENTO À
LIBERDADE
Escultura em ferro,
de Jorge Vieira,
situada junto ao
Largo Catarina
Eufémia. De cariz
antropomórfico,
permite leituras
diferenciadas a
partir de três
ângulos principais
de visão.
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concelho

TROIA GOLF
CHAMPIONSHIP
COURSE
Integrado no
ambiente calmo do
tróiaresort, por
entre dunas e
pinhal, tem o traço
inconfundível do
arquitecto Robert
Trent Jones e
oferece excelentes
serviços de apoio,
sendo muito
apreciado pelos
praticantes da
modalidade.

grândola
ercorrendo a EN 261,
atravessa-se o concelho
de Grândola, de Norte a
Sul, pelo litoral. São
belíssimas as praias entre
Tróia e Melides, algumas,
verdadeiros paraísos
escondidos. Entre as mais
conhecidas, encontram-se as
de Tróia, Comporta,
Carvalhal, Galé, Aberta Nova
e Melides, dotadas de bons
acessos, estacionamento,
vigilância e modernos
equipamentos de apoio.
O roteiro arqueológico, as
praias, a beleza do estuário
do Sado e a moderna oferta
turística fazem de Tróia um
destino de eleição.
No Carvalhal, a paisagem é
marcada pela presença do
pinheiro manso e da cultura
do arroz. A Sul, Melides é
uma pequena aldeia, a
apenas 5 quilómetros da
praia, que, para além da
Lagoa de Melides, alberga os
mais antigos vestígios de
ocupação humana desta
área: o Dólmen da Pedra
Branca (2500 a.C), perto de
Vale Figueira e a Necrópole
de cistas das Casas Velhas, da
Idade do Bronze.
A Serra de Grândola, paralela
à linha de costa, é lugar de
panorâmicas imperdíveis. E
no extremo Sudeste do
concelho merece atenção o
Lousal, pequena localidade
que cresceu em torno das
minas, actualmente
desactivadas e onde se
instalou um espaço
museológico que conta a
história da actividade mineira
no Lousal, entre 1900 e 1988.
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SÍMBOLOS
MARINA
MEGALITISMO

SURF
Com uma extensa
faixa litoral, no
concelho de
Grândola as praias
são cada vez mais
procuradas e

reconhecidas pelas
condições para a
prática de surf e
kitesurf e pela
animação,
sobretudo durante
os meses de Verão.

de grande
diversidade de
fauna e de flora,
destacando-se a
avifauna, com mais
de duas centenas
de espécies
identificadas.

roteiro

grândola

PRAIA
RUÍNAS ROMANAS
DE TRÓIA
Vestígios de um
complexo industrial
de salga de peixe,
constituído por
diversas fábricas
com tanques da
época romana, e de
uma basílica paleocristã com pinturas
murais. Um raro
património que
pode ser visitado,
com marcação, com
actividades para
crianças, passeios
organizados,
experiências à volta
da cultura romana,
e um programa de
escavações para
jovens com os
arqueólogos.

MIRADOURO
IGREJA
TODO-O-TERRENO
MUSEU
CASINO DE TRÓIA
Inaugurado no
primeiro dia de
2011, é um espaço
sofisticado e
dinâmico, com uma
arquitectura e
decoração
arrojadas. Para
além dos salões de
jogo, dispõe de um
Centro de
Espectáculos com
uma programação
de concertos de
artistas nacionais e

MARINA
DE TRÓIA
Situada num local
de grande beleza
natural, no
tróiaresort, conta
184 postes de
amarração e os
indispensáveis
serviços: descarga
de resíduos,
balneários, loja de
conveniência,
combustível,
lavandaria, Internet
e business corner.
LAGOA DE
MELIDES
Separada do mar
pela faixa de areia
que se estende ao
longo da costa,
cobre 26 hectares
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ROTA DA SERRA
Percurso pedestre
circular, com 17
quilómetros, com
inicio no Jardim Dr.
Jacinto Nunes,
frente à Câmara
Municipal. Percorre
caminhos antigos
da serra de
Grândola,
povoados por
densos sobreirais e
vegetação
mediterrânica. O
ponto mais alto do
percurso é o
Outeiro dos
Píncaros (a 309 m).

MUSEU MINEIRO
DO LOUSAL
Situado na Central
Eléctrica das
antigas instalações
da mina, dispõe de
um rico acervo de
objectos associados
à actividade e sua
envolvente social e
cultural, que
evocam a memória
e conhecimento
ligados ao trabalho
e técnicas de

internacionais,
espectáculos
infantis e noites
com DJ's e VJ's.
OUTRAS
ACTIVIDADES
DE LAZER
Para além de
desfrutar da praia,
há muito para fazer
na zona de Tróia,
como observação
de golfinhos,
passeios de barco,
em todo-o-terreno, de
bicicleta, a cavalo
ou simplesmente a
pé. Descobrir a

Reserva Natural do
Estuário do Sado
ou conhecer a
Reserva Botânica
das Dunas de Tróia
são outras
possibilidades a
não perder. Pode
ainda praticar
desportos como
ténis, windsurf ou
caça submarina, e
inúmeros jogos na
areia. Sem
esquecer as
tradicionais Festas
de Nossa Senhora
de Tróia, em
Agosto.

CAMPISMO
GOLFE

ERMIDA DE
NOSSA SENHORA
DA PENHA
Edifício religioso do
séc. XVIII, forrado
com painéis de
azulejos azuis e
brancos e, na
capela-mor, de
azulejos
historiados.
CENTRO
CIÊNCIA VIVA
DO LOUSAL
– MINA DA
CIÊNCIA
Instalado num
antigo edifício das
minas, é um centro
moderno com
múltiplos espaços
para explorar as
diversas ciências
naturais e exactas.
Integra áreas
expositivas,
módulos
interactivos, gruta
virtual, laboratório,
cibercafé,
auditório, espaços
recreativos e um
miradouro.

mineração que
fizeram a história
do Lousal. Hoje
organizam-se
visitas guiadas.
Enxontra aqui
também um
restaurante, um

centro de
artesanato e uma
loja gourmet e
alojamento. Nas
imediações não
deixe de explorar o
magnífico Centro
Ciência Viva.

ROTA DAS TABERNAS
Iniciativa que tem como
principal objectivo preservar
a tradição associada às
tabernas, valorizando o seu
ambiente e decoração típica,
a gastronomia e a música
tradicional durante os meses
de Junho e Julho.

CHOCOLATE
Fórmulas doces
(e não só) na rota
gastronómica de
Grândola.

FESTA DE NOSSA SRA. DA
PENHA (MAIO)
Festa em honra da padroeira
de Grândola, na última
semana de Maio. As
festividades incluem
procissões, celebrações
religiosas, actuação de
ranchos, grupos corais e
fanfarra e o tradicional fogo
de artifício. No último dia é
organizado um leilão, cujas
receitas contribuem para a
festa religiosa.

ULTRA MARATONA
ATLÂNTICA E FESTIVAL
DO AR
Julho é o mês do desporto
em Grândola. Prova única
na Europa, a Ultra
Maratona Atântica
estende-se nos 43 km
de areal que ligam a
Praia de Melides à
Península de Tróia. Ideal
para praticar desporto e
apreciar a paisagem
marcada pelo oceano, a
Serra da Arrábida e as
dunas.
Também de belas
paisagens vive o Festival
do Ar que durante um fim-de-semana de Julho
enche de animação e cor
as praias do concelho.
Kitesurf, windsurf,
parapente, paramotor,
papagaios acrobáticos e
música de dança para
aproveitar no ar ou em
terra em Grândola.

FEIRA DE AGOSTO
Inaugurada em 1642, na
última semana de Agosto
esta Grande Feira do Turismo
e Ambiente do Alentejo
Litoral oferece mostras de
artesanato, concertos,
gastronomia e feira franca,
assumindo-se com uma
óptima oportunidade de
explorar os produtos
tradicionais alentejanos.
FEIRA DO CHOCOLATE
Durante três dias em
Novembro, quem visita
Grândola pode deliciar-se
com refinadas delícias de
chocolate, apreciar trabalhos
de escultura em chocolate e
provar a gastronomia
regional nas tasquinhas
presentes, passando pelo
parque de feiras e
exposições da vila.

EM TERRA
OU NO AR
Tirando partido de
magníficas
condições naturais,
a Ultra Maratona
Atlântica e o
Festival do Ar,
ambos no mês de
Julho, são eventos
que animam a
agenda festiva do
concelho.

ALCOMONIAS
Nesta região o mel e os
pinhões são ingredientes
chave para a confecção
das deliciosas alcomonias,
um doce de origem árabe,
moldado em losangos,
feitos de farinha torrada,
com açúcar ou mel e
pinhões. Obrigatório provar
também os rebuçados de
pinhão de Melides.

