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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
Nos últimos meses recebemos milhares de visitantes no nosso Concelho, que chegaram à procura 
da singularidade do nosso território, da excelente oferta de restauração e alojamento e das diversas

atividades e eventos, de elevada qualidade, que aqui realizamos.

Foi disso exemplo a Feira de Agosto, que voltou a superar as expectativas, a Ar Puro – Feira 
da Caça, Pesca e Atividade ao Livre, que duplicou o número de visitantes, o Trojan Horse Was 
Unicorn, que trouxe a Tróia mais de 600 jovens de todo o mundo, a prova de skate 22bustour,

 que inaugurou o novo Skate Parque de Grândola com alguns dos melhores praticantes nacionais 
desta modalidade e a Galé Surfcasting Masters 2016, que juntou na Praia da Galé mais de 120 
pescadores internacionais. Salienta-se também dois eventos que se realizaram pela primeira vez 
este ano, o I Raid/Passeio de Fatbike – Tróia – Melides e o I Ori- Trail Rogaine “Serra de Grândola”.

Todas estas iniciativas, que se enquadram na estratégia que definimos para o Concelho, tiram 
partido das potencialidades do nosso território e contribuem, significativamente, para o aumento 
da atratividade do mesmo e para o desenvolvimento da nossa economia local.

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

Todas estas iniciativas, que se 
enquadram na estratégia que definimos 
para o Concelho.

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

LOUSAL RECEBEU SESSÃO 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

A Aldeia Mineira do Lousal, na freguesia 
de Azinheira dos Barros, foi o local escolhido 
pela Assembleia Municipal de Grândola para 
a realização da 4ª sessão de 2016 deste órgão 
autárquico. A descentralização das reuniões 
da Assembleia Municipal tem como objetivo 
aproximar os órgãos municipais 
da população, para que conheçam o seu 
funcionamento, e para que os eleitos possam 
conhecer os problemas específicos de cada 
localidade.

MUNICÍPIO VOLTA 
A DESCER IMI 

A Câmara Municipal vai reduzir o IMI para 0,37, 
em 2017. António Figueira Mendes refere que 
“Já em 2014 tínhamos reduzido de 0,40 para 
0,38 e este ano, tendo em conta a estabilidade 
financeira que alcançámos, propusemos uma 
nova redução”, referindo que, “apesar desta 
medida implicar uma perda de receitas 
municipais, é de grande importância para as 
famílias… mas só é possível porque temos tido 
uma gestão financeira rigorosa e equilibrada”. 
A proposta de redução foi aprovada por maioria 
em Reunião de Câmara, com os votos contra 
do Vereador do MIG e da Vereadora e do 
Vereador do PS, e voltou a ser aprovada por 
maioria na Assembleia Municipal, com os votos 
contra das bancadas do PS, MIG e PSD. 

SMFOG REALIZOU CONCERTO 
DE RECONHECIMENTO 
PELO CENTENÁRIO DA CAIXA 
AGRÍCOLA DA COSTA AZUL
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GRÂNDOLA - UM CONCELHO DINÂMICO        
QUE ATRAI MILHARES DE VISITANTES    

O espetáculo marcou o início 
das Comemorações do Dia do Concelho 
e serviu para destacar, distinguir e sublinhar 
o importante papel que a Caixa Agrícola tem 
desempenhado em prol do desenvolvimento 
da economia do nosso Concelho e da região ao 
longo dos 100 anos de existência. O concerto, 
com o apoio do Município de Grândola, teve 
lugar no dia 1 de outubro – Dia Mundial 
da Música – e esgotou o Auditório Municipal 
– Cine Granadeiro.
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Atividade Municipal

O início do ano letivo 2016/2017, em Grândola, fi- 
cou marcado, este ano, pela oferta dos livros es- 
colares a todos os alunos do 2º, 3º, e 4º ano de 
escolaridade do 1º ciclo de Ensino Básico e respe-
tivas fichas do 1º ano. Os manuais e os respetivos 
livros de fichas de trabalho foram entregues em 
todo o Concelho, pelo executivo municipal e por 
técnicos da área da educação, durante as sessões 
de apresentação que decorreram no dia 15 de se- 
tembro. Este é um investimento da Câmara Muni- 
cipal de Grândola superior a 30 mil euros e abran- 
ge cerca de 500 alunos de todo o Concelho.

ANO LETIVO INICIOU COM      
OFERTA DOS LIVROS PARA O 1º CICLO

O THU (Trojan Horse was a Unicorn) juntou em Tróia centenas de criativos entre os dias 19 e 24 de 
setembro. No total foram cerca de 600 artistas que compareceram neste evento mundial que se realizou 
com o apoio do Município de Grândola. Nesta edição os participantes tiveram contacto com as grandes 
empresas do mundo – Disney, Blur e king – e com as estrelas de Hollywood que vivem por trás das câ- 
maras – Dan Cooper da Disney, Brenda Chapman, a mente por trás de Brave e Mr. Concept Art, entre 
muitos outros.

Os Presidentes das Câmaras Municipais de Grân- 
dola e de Alcácer do Sal querem saber para quan- 
do o início da intervenção no troço do IC1 que liga 
Grândola a Alcácer do Sal. Em ofício enviado no 
dia 21 de setembro ao Ministro Pedro Marques, os 
autarcas manifestam, uma vez mais, a sua preo- 
cupação com o avançado estado de degradação 
desta via e afirmam que “não podem existir quais-
quer razões de ordem burocrática que justifiquem
o adiamento de anos, para a solução deste proble-

ma”, lembrando que “o troço do IC1 entre Alcácer 
do Sal e Grândola encontra-se em elevado estado 
de degradação colocando em risco, diariamente, 
a vida de mais de 9000 utilizadores.” Por isso, rea- 
firmam que “Esta é uma situação insustentável, que 
se arrasta há vários anos e que se agrava de dia 
para dia, afetando negativamente esta região e a 
sua população”. No mesmo documento, António Fi- 
gueira Mendes e Vítor Proença referem ainda o au- 
mento dos índices de sinistralidade com vítimas 
mortais, recordando o grave acidente de viação que 
no passado dia 2 de setembro vitimou mortal-
mente dois utentes daquele troço residentes no 
concelho de Grândola. As últimas declarações do 
Ministro, em audição no Parlamento, deixaram os 
autarcas ainda mais preocupados, tendo em con- 
ta que as negociações das PPP ainda não estão 
concluídas e não há previsão para a sua conclusão 
e subsequente lançamento do concurso para re- 
qualificação do troço. Recorde-se que recente-
mente a Assembleia Municipal de Grândola e a 
Comissão de Utentes voltaram também a exigir a 
urgente reparação deste troço e a apelar ao gover- 
no que o Orçamento de Estado para 2017 inclua, 
com carácter de prioridade, esta intervenção.

TROJAN HORSE WAS UNICORN TROUXE       
CRIATIVOS DE TODO O MUNDO A TRÓIA    

AUTARCAS DE GRÂNDOLA E ALCÁCER DO SAL SOLICITARAM       
AUDIÊNCIA AO MINISTRO DO PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS     

CÂMARA MUNICIPAL 
APOIA A FIXAÇÃO DE MAIS 
2 MÉDICOS NO CONCELHO

O Presidente da Câmara Municipal de Grândola, 
António Figueira Mendes, e a Vereadora com 
o Pelouro da Saúde, Carina Batista, reuniram 
no passado dia 13 de outubro com o Presidente 
do Conselho de Administração da Unidade 
Local de Saúde do Litoral Alentejano, 
Dr. Paulo Espiga, e com o Vogal Executivo, 
Dr. Miguel Rodrigues. Na reunião, a Câmara 
Municipal de Grândola confirmou a sua 
disponibilidade para continuar a colaborar 
com a ULSLA para o reforço dos médicos no 
Concelho, através do pagamento das rendas 
das habitações dos dois novos clínicos Cubanos 
que iniciaram funções recentemente. Este 
reforço da equipa médica permitirá melhorar 
os serviços no Centro de Saúde de Grândola e 
assegurar o funcionamento das extensões de 
Azinheira dos Barros, Lousal e Canal Caveira. 
Para além deste assunto, foi feita uma análise 
aos serviços existentes no Concelho, tendo a 
Câmara Municipal, mais uma vez, reiterado a 
importância do funcionamento do SAP 24horas 
em Grândola. Por fim, tendo em conta a 
necessidade de construir um novo equipamento 
em Melides, a Câmara Municipal 
disponibilizou-se para ceder um terreno que 
permita essa construção, contribuindo para 
a melhoria dos serviços prestados.

EMPENHO E DEDICAÇÃO 
PERMITIU RESOLVER COM 
SUCESSO INCÊNDIO NA SERRA

Este verão ficou marcado pela ocorrência, 
no dia 26 de agosto, de um incêndio na Serra 
de Grândola, de grandes dimensões e de 
difícil combate, tendo em conta as condições 
climatéricas adversas e as características 
do terreno. As operações foram coordenadas 
pelo Comando Distrital de Operações 
de Socorro de Setúbal e contaram com o 
envolvimento de mais de 200 bombeiros, 
de várias corporações do país - apoiados por 
60 viaturas, 5 meios aéreos, 10 máquinas 
agrícolas e 3 máquinas de rasto. Esteve 
também no local a equipa de sapadores 
florestais, a Guarda Nacional Republicana, o 
Serviço Municipal de Protecção Civil apoiado 
com meios da Câmara Municipal de Grândola, 
a Associação de Agricultores do concelho de 
Grândola, o Gabinete Técnico Florestal, bem 
como várias outras entidades e populares. 
A Câmara Municipal de Grândola, através do 
Serviço Municipal de Protecção Civil, forneceu 
mais de 3700 litros de gasóleo, 700 mil litros 
de água e a alimentação de todos os 
envolvidos, estimando-se um custo total 
superior a 10 mil euros.
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Feira de Agosto 

FEIRA DE AGOSTO 
VOLTA A SUPERAR AS EXPETATIVAS

Ao longo dos cincos dias 
do certame, Grândola Vila 
Morena foi ponto de paragem 
para milhares de visitantes que 
acorreram à grande festa 
do Litoral Alentejano que 
destacou nesta edição a Floresta, 
o Montado de Sobro e a Cortiça, 
algumas das principais riquezas 
do Concelho. 

Começou e terminou com lotação esgotada! O 
maior evento anual do Município de Grândola arran- 
cou no dia 25 de agosto com casa cheia para ver e 
ouvir os D.A.M.A. e terminou no dia 29 com um 
público completamente rendido ao espetáculo dos 
The Gift. O certame recebeu ainda os contagiantes 
HMB, uma das vozes maiores do fado, a cantora e 
produtora Carminho, e João Pedro Pais que, mais 
uma vez, voltou a encher a praça de espetáculos 
da Feira de Agosto. Ao longo dos cincos dias do 
certame, Grândola Vila Morena foi ponto de pa- 
ragem para milhares de visitantes que acorreram 

à grande festa do Litoral Alentejano que destacou 
nesta edição a Floresta, o Montado de Sobro e a 
Cortiça, algumas das principais riquezas do Con- 
celho. A Praça Rural com a exposição animal, a 
participação das principais marcas ligadas ao se- 
tor e o novo jardim envolvente bem como a expo- 
sição sobre o Pinhal e o Montado do Concelho fo- 
ram locais de eleição para muitos dos visitantes. A 
Feira, cuja inauguração foi presidida pela Secre- 
tária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, 
deu ainda a conhecer os projetos de algumas obras 
que o Município pretende iniciar a curto prazo. 
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Feira de Agosto 
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Com rumo ao sul do país, partiram 20 jovens 
de Grândola “À Descoberta de Tavira”, 
de 2 a 4 de setembro, no Projeto de Turismo 
Juvenil, que todos os anos dá a oportunidade 
de conhecer novas regiões portuguesas. 
O programa de descoberta da solarenga Tavira, 
situada no sotavento algarvio, incluiu passeios 
pelo Parque Natural da Ria Formosa, idas 
à Praia do Barril, viagens até à Ilha de Tavira 
não esquecendo todos os locais de interesse 
histórico existentes na pitoresca cidade, tudo 
acompanhado de muito entusiasmo, boa 
disposição e muita animação. 

JOVENS 
GRANDOLENSES 
À DESCOBERTA 
DE TAVIRA

Grândola assinalou o dia internacionalmente 
dedicado aos jovens através da realização 
de um conjunto de iniciativas que decorreram 
ao longo do dia 12 de agosto terminando com 
uma animada arruada musical. A banda 
Al-Fanfare contagiou as ruas e as esplanadas 
do centro da vila morena, nomeadamente, 
a Avenida António Inácio da Cruz, Largo 
de São Sebastião, Largo dos Castelães, 
Mercado Municipal, Largo Catarina Eufémia 
e Rua Infante D. Henrique. Durante a arruada 
a Associação para o Planeamento da Família 
e a GNR de Grândola procederam 
à distribuição de material informativo.

COMEMORAÇÕES 
DO DIA 
INTERNACIONAL 
DA JUVENTUDE

Chegou ao fim mais uma edição do Vivam as 
Férias, um projeto do Município de Grândola 
que decorreu entre Junho e Agosto, com 
o objetivo da ocupar os jovens em tempo 
de férias escolares. Com casa sempre cheia 
e atividades esgotadas, centenas de jovens 
tiveram oportunidade de partilhar momentos 
com os amigos nas Idas à Praia, na Visita 
ao Parque Aquático Aqualand ou nos exercícios 
de meditação e yoga assim como no atelier 
de culinária ou doçaria, na costura ou na dança. 
Mais um verão recheado de muitas aventuras, 
aprendizagens e alegrias vividas pelos jovens 
do concelho de Grândola com ações dinamizadas 
em vários espaços municipais como o Estúdio 
Jovem, a Casa Frayões Metello, o Arquivo 
Municipal e a Biblioteca Municipal. Do desporto 
à cultura, da história à culinária, passando 
pelas viagens e as artes, as férias em Grândola 
merecem um Viva! 

VIVAM AS FÉRIAS 
DE VERÃO AGITAM 
FÉRIAS DE JOVENS 
DE TODO O CONCELHO

PROVA DE SKATE INAUGUROU  
NOVO EQUIPAMENTO MUNICIPAL  
A inauguração do novo Skate Parque de Grândo-
la, no passado dia 9 de outubro, contou com a pre- 
sença de alguns dos melhores skaters do circui- 
to nacional que participaram no 22 Bus Tour. A 
2.ª edição da maior prova de skate do Alentejo 
Litoral assinalou, deste modo, a abertura ao pú- 
blico do novo equipamento desportivo. A emprei- 
tada, com um custo total superior a 25 mil euros, 
foi executada pela Academia dos Patins, uma em- 
presa com grande experiência nesta área. O novo 
equipamento contempla estruturas preparadas 
para uma prática de nível médio, nas modalida- 
des de Patins, Skate e BMX, não abdicando de 
zonas de nível intermédio e de iniciação, de for- 
ma a contemplar progressões pedagógicas entre 
os obstáculos existentes e permitindo uma evo- 
lução consistente e segura dos praticantes das 
diversas modalidades.
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Atividade Municipal

O Dia Internacional do Idoso, 1 de Outubro, foi 
comemorado com uma Festa Popular Sénior, no 
Jardim 1º de Maio, em que participaram mais de 
200 seniores da Universidade Sénior de Grândo-
la e do Programa Viver Solidário (neste caso das 
11 localidades em que o programa é desenvolvi-
do: Agua Derramada, Aldeia do Futuro, Azinhei- 
ra dos Barros, Cadoços, Canal Caveira, Carvalhal, 
Isaías, Lousal, Melides, Santa Margarida da 
Serra e Silha de Pascoal). A Festa contou com as 
atuações da Tuna da Universidade Sénior de 
Grândola, do Coro do Programa Viver Solidário e 
do Coro da Universidade Sénior de Alcácer do Sal, 
seguidas de Matiné Dançante, assinalando-se, 
também assim, o Dia Mundial da Música.

DIA DO IDOSO 
ENCHEU JARDIM 1.º DE MAIO

JORNADAS EUROPEIAS 
DO PATRIMÓNIO

DIA DOS AVÓS 
ASSINALADO COM VISITA 
AO JARDIM ZOOLÓGICO
No âmbito das respostas de promoção 
do Envelhecimento Ativo, Universidade 
Sénior de Grândola (USG) e Programa 
Viver Solidário (PVS), o Município de 
Grândola desenvolve um variado leque 
de atividades ao longo do ano, com 
o objetivo de ajudar as pessoas mais 
velhas a manter uma vida ativa 
e saudável. Nesse sentido, assinalar 
determinadas datas comemorativas é 
o mote para a promoção de atividades 
que muito agradam aos seniores 
e às quais aderem em grande número. 
Este ano, o Dia dos Avós, 26 de julho, 
comemorou-se com uma Visita 
ao Jardim Zoológico de Lisboa, em 
que participaram 50 avós da USG 
e PVS, acompanhados por 33 netos 
e netas. Entre percorrer o espaço para 
ver os animais, passeio de teleférico, 
piquenique no parque de merendas 
e assistir ao espetáculo na baia 
dos golfinhos, assim se passou o dia 
em clima de grande animação.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
RECEBEU EXPOSIÇÃO 
MÃE E FILHA
Artes diferentes, percursos 
semelhantes. É desta forma que 
Cláudia Clemente e Aida Clemente 
adjetivam as suas criações e a 
maneira de estar na arte. A exposição 
que decorreu durante o mês de agosto 
na Biblioteca Municipal juntou e deu 
a conhecer ao público os trabalhos 
em macramé da mãe e as peças em 
papier maché da filha. Aida Clemente 
é formadora na arte do macramé. 
Cláudia Clemente participa em vários 
eventos com os seus bonecos 
(Fantoches, marionetas e piñatas) 
nomeadamente na Feira de Chocolate 
e na Ar Puro, Feira de Caça, Pesca 
e Atividades ao ar Livre organizadas 
pelo Município de Grândola.

Como já vem sendo habitual, a Câmara Munici-
pal de Grândola associou-se às Jornadas Euro- 
peias do Património, este ano com a iniciativa” À 
descoberta do património do futuro – valores pa- 
trimoniais e lugares de memória”, que decorreu 
na manhã do dia 24 de setembro. Foi objetivo 
desta iniciativa reforçar a relação entre a comu-
nidade e o seu património cultural, desafiando os 
participantes a registarem em fotografia cons- 
truções, paisagens urbanas e outras marcas cul- 
turais patrimoniais do passado que não se per-

deram, persistem hoje e devem ser preservados, 
bem como, a título de medida preventiva, reco- 
nhecer e registar também as marcas dos sécu- 
los XX e XXI – construções, paisagens urbanas e 
outras marcas culturais do presente a preservar 
para o futuro. Deste modo pretende-se que o 
património seja reconhecido como um conceito 
dinâmico, ao fazer esse exercício de identificar o 
que do passado e do presente devemos preser-
var como marcas patrimoniais e identitárias para 
o futuro.
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Feira Ar Puro 

FEIRA AR PURO 
UM GRANDE PROJETO COLETIVO QUE CONTINUA A CRESCER
A segunda edição da Feira da Caça, Pesca e Ati- 
vidades ao Ar Livre terminou com balanço posi- 
tivo, reafirmando a sua continuidade e a sua im- 
portância na promoção do Concelho e das ativi- 
dades ligadas aos três segmentos do certame. 
Prova disso é o forte envolvimento do movimento 
associativo do Concelho e do tecido empresarial 
na organização da Feira e o aumento do número 
de visitantes que quase duplicou em relação ao 
ano passado. Ao longo dos três dias da Ar Puro 
passaram pelo Parque de Feiras e Exposições 
mais de 5 mil visitantes. A par do espaço de ex- 
posição e venda de artigos ligados à caça e à 
pesca, realizou-se um conjunto diversificado de 
atividades e desportos radicais que registaram 
uma grande participação. Destaque ainda para a 
animação musical tradicional e para as Tasqui- 
nhas que, à semelhança do ano passado, volta- 
ram a ter “casa cheia”. De referir ainda a pre- 
sença da comunicação social com a realização 
de programas de rádio em direto da Feira divul- 
gando o certame e as potencialidades do nosso 
Concelho.

JAVALI E CAÇA: SABORES INTENSOS MARCARAM SEMANAS GASTRONÓMICAS
A 11.ª Edição das Semanas Gastronómicas, que decorreu de 30 de setembro a 9 de outubro, e que 
integrou a “Ar Puro” – Feira de Caça, Pesca e Atividades ao Ar Livre, contou com a participação de 9 
restaurantes de todo o Concelho e com cerca de 30 iguarias dedicadas ao javali e caça, para apre- 
ciadores e curiosos. Da confeção tradicional a manjares mais arrojados, com um toque de cozinha 
contemporânea, por todo o Concelho foi possível provar “a estrela desta semana gastronómica, o 
javali, emblemático aqui no Concelho, que faz parte do nosso brasão e de um lenda associada”, 
segundo a Vereadora Carina Batista entrevistada pela SIC, em dois restaurantes durante a confeção 
de algumas das sugestões culinárias. Entre segredos culinários, longas marinadas e carnes bem 
cozinhadas foi possível degustar pratos como “coelho bravo frito”, coelho bravo assado no forno”, 
“açordas de lebre e coelho”, “lebre com grão ou feijão branco”, “perdiz brava frita”, “massada de 
pombo”, “arroz de pombo com grão e espinafres” “javali assado no forno com castanhas”, “meda- 
lhões de javali com batata doce”, “veado com castanhas” ou “empada de coelho com vegetais”. 
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PROGRAMA “PRAIAS OLÍMPICAS” DA RTP   
ESTEVE NO CARVALHAL E EM TRÓIA  
O concelho de Grândola foi o único do país a re- 
ceber o programa Praias Olímpicas da RTP em 
duas praias. O programa de verão do canal pú- 
blico de televisão foi emitido em direto da praia 
do Carvalhal no dia 21 de agosto e da praia 
Tróia-Mar no dia 22 de agosto com apresentação 
de Jani Gabriel e António Raminhos e com o apoio

do Município de Grândola. Ao longo das seis ho- 
ras de emissão as potencialidades do Concelho 
e da Frente Atlântica foram realçadas pelos con- 
vidados do programa e pelas imagens captadas. 
A par dos jogos de praia disputados entre duas 
equipas, o programa deu a conhecer as gentes, 
tradições e lugares do Concelho.

PRAIAS DA FREGUESIA DE MELIDES   
COM ATIVIDADES PARA TODAS AS IDADES  

aula de fitness no areal da Aberta Nova termi-
nando com um jantar e animação musical no res- 
taurante daquela praia.
Considerando a forte adesão dos vários agentes 
e dos veraneantes às atividades desenvolvidas a 
campanha” Viva mais a nossa praia!” vai ter 
continuidade no próximo ano de forma mais alar- 
gada e durante toda a época estival.

I RAIDE/PASSEIO
DE FATBIKE
TRÓIA – MELIDES

O I Raide/Passeio de Fatbike pela areia 
da praia, entre Tróia e Melides, com um 
trajeto de 45Km, realizou-se no dia 2 
de outubro, com partida às 08h da Praia 
Bico das Lulas, em Tróia, e chegada 
à Praia de Melides. Promover e descobrir 
a beleza das praias da Costa Alentejana 
é o principal objetivo desta prova 
de andamento livre e de auto-suficiência, 
organizada pela Coop Secret Spaces 
in Alentejo com o apoio do Município 
de Grândola. O evento contou também 
com uma vertente solidária, já que 50% 
do valor das inscrições reverteu para 
a Delegação Portuguesa da Médicos 
do Mundo. 

GALÉ SURFCASTING 
MASTERS 2016

Decorreu na praia da Galé, nos dias 
1 e 2 de outubro, mais uma edição 
da prestigiada prova de pesca desportiva – 
Galé Surfcasting Masters. Esta competição 
internacional de pares, que contou com 
a participação de mais 60 equipas, 10 das 
quais internacionais, foi uma organização 
do CAP de Grândola e do Parque 
de Campismo da Galé e contou com 
o apoio do Município de Grândola, Junta 
de Freguesia de Melides e Seagull Rescue. 
A prova, que decorreu em duas mangas, 
foi vencida pela dupla Portuguesa – Sandro 
Guerreiro/André Dias.

“Viva mais a nossa praia!” foi o tema da campa- 
nha de promoção e dinamização desenvolvida 
nas praias da Freguesia de Melides. 
A iniciativa nasceu duma parceria do Município 
de Grândola e da Junta de Freguesia de Melides, 
com o objetivo de criar dinâmicas, sobretudo na 
praia de Melides, dando enfoque à Restauração 
e aos produtos do mar, ao artesanato e às ati- 
vidades desportivas. O projeto contou com a par- 
ticipação e o envolvimento dos restaurantes das 
praias e apoio da praia de Melides e com os ar- 
tesãos e produtores do concelho. 
O programa das atividades desportivas que de- 
correu ao longo do mês de agosto na praia de Me- 
lides foi promovido pelos clubes e associações, 
professores de educação física e fitness, yoga e 
dança africana.
No dia 17 de setembro o “Viva mais a nossa 
praia!” encerrou a temporada de verão com uma
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O Pavilhão Desportivo Municipal José Afonso recebeu no primeiro dia de outubro a VII Taça de Grândola ”Carlos Alberto Louro Isidro” com três jogos de 
hóquei disputados pelas equipas do HCP Grândola, EL Azeméis, e SL Benfica “B”. No jogo disputado no período da manhã, a equipa anfitriã ganhou ao EL 
azeméis por 5 – 2. No 2.º jogo do dia, o Benfica venceu o Azeméis por 7 – 2. O terceiro e último jogo do Triangular voltou a ser ganho pela equipa encarnada 
frente ao HCP por 8 – 2. A tarde desportiva ficou ainda marcada pela apresentação dos plantéis das equipas do HCP de SUB-13, SUB-17 e femininos.

VII TAÇA DE GRÂNDOLA  
”CARLOS ALBERTO LOURO ISIDRO”

Decorreu no passado dia 5 de outubro o “I Ori-Trail Rogaine “ Serra de Grândola pontuável para a Taça de Portugal Ori-Trail Rogaine 2016 e organizado 
pelo Clube de Natureza de Alvito, pelo Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano e pelo Município de Grândola. Os absolutos mistos “ADFA 3”, 
com josé Marques e Patricia Serafim, foram a equipa com a pontuação mais alta nesta prova, com um total de 120 pontos. Os veteranos Eduardo Oliveira 
e José Domingos da equipa “ATV/CPOC” ficaram no segundo lugar do pódio com 116 pontos. A 3.ª equipa com maior pontuação foi a “Escola Naval G” dos 
veteranos masculinos José Rebola e Luís Valverde, com 100 pontos.

I ORI-TRAIL ROGAINE   
“SERRA DE GRÂNDOLA”

No seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido para melhoria das diversas instalações desportivas municipais, a Câmara Municipal de 
Grândola procedeu recentemente a obras de requalificação nos Balneários da Piscina e do Complexo Desportivo. A intervenção contemplou a substitui- 
ção, por materiais mais resistentes, de aduelas, portas, cabides e bancos.

REQUALIFICAÇÃO DOS BALNEÁRIOS    
DO COMPLEXO DESPORTIVO E PISCINA MUNICIPAL
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memória e património

A transformação da azeitona no concelho 
de Grândola remonta, pelo menos, 
à segunda metade do séc. XVI, como se 
comprova por um documento de 13 
de Janeiro de 1596, onde se diz que foi dado 
juramento a (…) gaspar gonsalvez mestre 
do lagar de azeite de andre luís morador em 
eSta villa (…).1  
Na segunda metade do século XIX iniciou-se 
a substituição das vinhas da várzea 
de Grândola pelas oliveiras, aproveitando-se 
a abundância de zambujeiros2 que havia na 
orla da serra.
Com o aumento da plantação olivícola, 
sobretudo da variedade galega, 
e da produção de azeitona houve uma 
necessidade crescente da construção 
de unidades de produção de azeite.
Através dos manifestos de azeite de 1941 
sabe-se que existiam, nessa altura, seis 
lagares a laborar em simultâneo na vila, 
tendo este número aumentado para nove 
na segunda metade do século XX. 
Devido a diversos fatores, entre os quais, 
o aumento dos custos de produção, 
a ausência de tratamento dos olivais 
e das águas ruças e a incapacidade 
de modernização e de adaptação às normas 
ambientais impostas pela União Europeia, 
os lagares foram gradualmente 
desaparecendo, tendo o último (Lagar Dias) 
encerrado em 1997.

OS LAGARES DE AZEITE 
NA VILA DE GRÂNDOLA

1 SILVA, Germesindo (2005) – Para a história do Azeite 
em Grândola. In “Jornal Ecos de Grândola” n.º164.
2 Oliveira brava que, através da enxertia, dá azeitonas 
comestíveis.

LAGARES 
1. Lagar Nunes: Pertenceu inicialmente à Casa Nunes. Em 1967 foi adquirido por Alfredo Estevão 
e encerrou em 1980/1981.

2. Lagar Dias: Em 1890 pertencia a Joaquim Mendes Pereira, tendo sido adquirido por Manuel Dias 
Nunes Júnior na segunda metade do séc. XX. Encerrou em 1997.

3. Lagar Espada: Propriedade de Jaime Gonçalves Espada, este lagar iniciou a sua laboração em 
1955 e encerrou em 1991.

4. Lagar Manaça: Propriedade de Maria Pinela (lavradora de Porches) já laborava em 1763. 
No século XX pertencia à família Manaça e encerrou no final da década de 1970.

5. Lagar André: Encontrava-se em atividade no ano de 1925, sendo propriedade de Luís André 
Rodrigues. Encerrou na década de 1980.

6. Lagar Espada Feio: Pertenceu até 1892 a José Crisóstomo da Silva Feio, passando nesta data 
para a posse de Joaquim Espada Feio. Encerrou no final da década de 1970.

7. Lagar Manuel dos Reis: Propriedade de Manuel dos Reis, o lagar iniciou a sua laboração no ano 
de 1938 e encerrou em 1990.

8. Lagar Botinha: Iniciou a sua atividade no ano de 1928, como propriedade de Joaquim Bernardino 
Gonçalves, foi adquirido por Augusto Martins Pedro no início da década de 1970. Encerrou em 1988.

9. Lagar Dr. Abílio Rodrigues: Foi construído pelo Dr. Abílio da Conceição Rodrigues, na herdade 
da Apaulinha, no início da década de 1970 e encerrou no final desse décenio.
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AZINHEIRA DOS BARROS
JUNTA DE FREGUESIA CONCLUI CALÇADÃO NO LOUSAL  
A Aldeia Mineira do Lousal é um projeto turístico que tem vindo a ocupar relevância no contexto 
regional, e sempre que falamos da atratividade do concelho é inevitável não pensarmos na magia 
desta antiga mina. Mas, mais que um projeto turístico, é uma comunidade onde ainda vivem 
centenas de pessoas que merecem viver com a mesma dignidade que as restantes: com ruas 
pavimentadas, com calçadas, com jardins e espaços de lazer, com mobiliário urbano ou todas as 
coisas simples de uma aldeia. E, por isso mesmo, importa que a zona central do projeto turístico 
esteja qualificadamente ligada às áreas de habitação e que, nessa ligação, tudo seja harmonioso. 
Assim, a Junta de Freguesia avançou com a conclusão da calçada da Avenida Frédéric Velge, numa 
extensão de quase 500 metros, e que liga estas duas partes da aldeia. Este calçadão, que conclui 
uma obra começada em 2012, dá segurança a quem aqui vive, torna a vista sobre a zona mineira 
ainda mais fantástica e vai ao encontro do que é dever: escutar os Lousalenses e agir de acordo 
com a sua vontade, porque é deles a aldeia em que vivem. 

CARVALHAL
AS PRAIAS DA FREGUESIA DO CARVALHAL, NA ESCOLHA DE PORTUGUESES E ESTRANGEIROS
Na Freguesia do Carvalhal existe uma diversidade de praias, desde Troia até Pinheiro da Cruz, 
sendo estas: Troia, Troia Galé, Troia Mar, Troia Rio, Troia Bico das Lulas, Soltroia, Comporta, 
Carvalhal, Pego e Pinheiro da Cruz. A paisagem que as rodeia, atravessando pinhal e arrozais, 
a areia e a água consideradas de boa qualidade, faz com que sejam cada vez mais procuradas por 
Portugueses e Estrangeiros. As nossas praias têm bons acessos, infraestruturas de apoio 
e parques de estacionamento, possuindo também boas condições para a prática de desportos 
náuticos e aquáticos, pesca desportiva, desportos radicais, desportos coletivos, entre outros. 
No ano de 2016, verificou-se em toda a faixa Litoral da Freguesia um aumento considerável 
de fluxo de veraneantes, mesmo durante os dias de semana. Carvalhal é lugar de gente hospitaleira 
e que sabe receber quem nos visita, a restauração local registou na sua globalidade um aumento 
de cerca de 30% em relação a anos anteriores. A existência da Marina, das Ruinas Romanas, 
do Casino em Troia, do Museu do Arroz junto à praia da Comporta, fazem da nossa Freguesia um 
lugar de experiências de convívio e de oferta turística impar deste local à beira-mar plantado.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
FESTA EM HONRA DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE – SANTA MARGARIDA DA SERRA 
No passado dia 11 de Setembro na Aldeia de Santa Margarida da Serra houve festa. Tocaram os sinos 
e a aldeia viu novamente a Festa em Honra da Nossa Senhora da Saúde, padroeira da Aldeia de Santa 
Margarida. Foi um momento bastante importante não só para os habitantes da Aldeia, mas também 
para as aldeias vizinhas, recuperando assim as antigas tradições desta comunidade. Destacamos a 
participação do coro da Paróquia bem como dos escuteiros. A nossa banda da SMFOG (Música Velha) 
esteve presente para abrilhantar a procissão. A organização esteve a cargo da Comissão Fabriqueira 
de Santa Margarida da Serra, presidida pelo Sr. Padre Manuel António e pela Junta de Freguesia 
de Grândola e Santa Margarida da Serra. A Festividade contou com o apoio da Câmara Municipal 
de Grândola e da população em geral que se uniu para manter viva a tradição. Da parte da Junta 
de Freguesia agradecemos a todos e em particular aos trabalhadores da Junta de Freguesia pelo 
esforço e empenho que dedicaram para que a Festa em Honra da Nossa Senhora da Saúde fosse mais 
um grande êxito. 

MELIDES
FEIRA ANUAL DE MELIDES
Vai decorrer nos próximos dias 18, 19 e 20 de Novembro de 2016, mais uma edição da tradicional 
Feira de Melides. Num excelente e amplo espaço, para visitantes e feirantes, estarão patentes 
os tradicionais artigos de artesanato, os doces da região, com destaque para as alcomonias 
e rebuçados de pinhão, os frutos secos, as diversas quinquilharias, os habituais divertimentos, 
as barracas de comes e bebes, exposições e muita animação, característica deste típico evento 
popular. Este ano, o Programa de Animação Cultural inicia-se no sábado ás 15 horas com 
a realização do Festival de Folclore, com a presença dos seguintes Ranchos: Grupo de Bombos 
da Casa do Povo de Souto – Covilhã, Rancho Folclórico Oliveira de Santa Maria – Vila Nova 
de Famalicão – Guimarães – Rancho Folclórico da Luz – Tavira – Algarve e Grupo de Dança Típica 
da Queimada – Valinho da Estrada – Melides. Às 20h 30, variedades com o cantor nacional Toy. No 
domingo às 16 horas, música popular portuguesa, com a presença do Grupo Falta Um, às 18 horas, 
Variedades com David Rosa. A Feira de Melides, com todo o seu encanto, aliada à beleza natural 
da região, constitui sem dúvida uma excelente oportunidade para visitar Melides e desfrutar de um 
magnífico fim de semana!

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS
 DE FREGUESIA DO CONCELHO.
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Obras Municipais

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
PAVIMENTAÇÕES RUAS DE GRÂNDOLA 

RUA AQUILINO RIBEIRO RUA DAS PONTES

RUA DR. EVARISTO SOUSA GAGO RUA JOSÉ DIAS COELHO

TROÇO DA RUA MENDES PEREIRA  RUA PROF. ANA MARIA DUARTE

CRUZAMENTO RUA DO BOCAGE/AVENIDA JORGE NUNESESTACIONAMENTO DA RUA PEDRO SOARES 
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REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA 
PAVIMENTAÇÕES – BAIRRO DA TIRANA, ISAÍAS E LINHA 

RUA DR. EVARISTO SOUSA GAGO (TIRANA) ACESSO IC1 (TIRANA)

RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO (TIRANA) RUA 22 DE JANEIRO (ISAÍAS)

RUA 25 DE ABRIL (ISAÍAS) RUA 22 DE JANEIRO / RUA 1º DE MAIO (ISAÍAS)

RUA B (BAIRRO DA LINHA)RUA 1º DE MAIO (ISAÍAS)




