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Caras/os Grandolenses,
O concelho de Grândola, com as suas características únicas e diversificadas e com a forte 
dinâmica existente, continua a atrair investidores de todo o Mundo – sendo atualmente um 
dos locais mais apetecíveis para viver, investir e visitar.

Esta grande procura irá colocar a todos, autarquias, estado, investidores e comunidade em 
geral, enormes desafios nos próximos tempos. Precisamos garantir mais e melhores 
serviços públicos – com destaque para os serviços de saúde, reforçar os serviços munici-
pais, ter mais habitação disponível, mais transportes públicos, garantir formação para os 
milhares de postos de trabalho que vão ser criados, entre muitos outros… 

Esta nova realidade está a trazer pessoas de todo o mundo para o nosso Concelho. Cabe a 
todos garantir a preservação e defesa da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa 
identidade. É isso que nos distingue e que faz do concelho de Grândola este local especial. 
As autarquias têm aqui um papel fundamental, envolvendo todo o movimento associativo 
e as populações. Devemos saber integrar, sem nos deixarmos aculturar.

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
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

DESAFIOS QUE TODOS  
TEMOS PELA FRENTE

Cabe a todos garantir 
a preservação e defesa da nossa 
cultura, das nossas tradições, 
da nossa identidade. É isso que 
nos distingue e que faz 
do concelho de Grândola 
este local especial. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

AUTARCAS CHINESES 
VISITARAM CONCELHO
O município recebeu, no passado mês 
de maio, a visita de uma delegação chinesa 
da província de Sichuan – liderada pelo 
secretário-geral do município de Aba 
– e composta por vários autarcas dessa 
importante região. 
O turismo e a agricultura foram os temas 
centrais do encontro – que visou a troca 
de conhecimentos entre os municípios, bem 
como, a possibilidade de cooperação futura. 
António Figueira Mendes valorizou 
o encontro, salientado que esta região 
chinesa é considerada uma das mais 
importantes do mundo para o ecoturismo.

SUBLIME COMPORTA E TROIA 
DESIGN HOTEL ARRECADAM 
ÓSCARES DO TURISMO
Os World Travel Awards foram entregues no 
passado mês de junho, na Madeira, 
e distinguiram o Sublime Comporta na 
categoria Portugal’s Leading Villa Resort 
2019, e o Troia Design Hotel, a Blue and 
Green Hotel na categoria Portugal’s Leading 
Hotel Residences 2019.
Os prémios atribuídos às duas unidades 
hoteleiras do nosso concelho reforçam 
a excelência do turismo do território 
de Grândola. Os World Travel Awards foram 
criados em 1994 para “reconhecer, premiar 
e celebrar a excelência de todos os 
setores-chave das indústrias de viagens, 
turismo e hospitalidade”. 

CIMAL ASSINA PROTOCOLO 
PARA A CRIAÇÃO DE CENTRO 
INTERMUNICIPAL DE APOIO 
AO CONSUMIDOR – CIAC 
Na presença dos Presidentes de Alcácer 
do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines, 
do Secretário de Estado de Defesa do 
Consumidor, João Torres, e da Diretora-Geral 
da Direção Geral do Consumidor Ana Catarina 
Fonseca, foi assinado no passado dia 15 
de maio, o Protocolo entre a Direção Geral 
do Consumidor e a Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral, com vista 
à criação do Centro Intermunicipal de Apoio 
ao Consumidor. 
O protocolo tem como principal objetivo 
a promoção da defesa dos direitos 
do consumidor. 
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GRÂNDOLA RECEBEU COMITÉ 
DE ACOMPANHAMENTO 
DO ALENTEJO 2020  

POPULAÇÃO REUNIU-SE PARA DISCUTIR 
O ESTADO DA SAÚDE NO CONCELHO DE GRÂNDOLA
  A Assembleia Municipal de Grândola, reu- 
niu-se no dia 6 junho com a população, com- 
prometendo-se a apresentar uma exposição 
sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) no concelho e na região, estabelecer a 
articulação com os outros municípios do litoral 
alentejano e a definir uma data para uma ação 
pública de protesto e reivindicação de altera- 
ção das condições deste serviço.
O Cineteatro Grandolense recebeu casa cheia, 
com a população do concelho de Grândola preo- 
cupada com a degradação do SNS no Litoral 
Alentejano. Muitas foram as vozes que se insur-
giram contra os tempos de espera das consultas 
e cirurgias, a privatização dos cuidados de saúde, o 
retrocesso dos direitos conquistados, como foi o 
caso da extensão de Canal Caveira, que deixou 
de ter médico com regularidade e não tem dis- 
poníveis os materiais básicos e necessários para 
um atendimento digno. Os tempos de espera nas 
consultas e cirurgias no Hospital do Litoral Alen- 
tejano aumentaram, não existindo recursos, na 
opinião de muitos, por falta de incentivos aos pro- 
fissionais que deixam os concursos desertos.
A urgência foi outro problema levantado pelas 
péssimas condições existentes, que mesmo de-
pois das obras realizadas continua fechada, por 
falta de enfermeiros.
O Presidente da Assembleia Municipal informou 
os presentes das diligências realizadas junto da 
tutela e passando a palavra ao Presidente da 
Câmara Municipal de Grândola, foi manifestado

o apoio do Executivo à luta da população pelo 
Direito à Saúde, adiantando que o Sr. Secretário 
de Estado da Saúde agendou uma reunião para 
o final do presente mês.
Estiveram presentes todo o Executivo Municipal, 
os Presidentes de Junta de Freguesia do Carva- 
lhal, Grândola e Melides e a Comissão de Uten- 
tes do Litoral Alentejano, que expressaram o 
total apoio à causa e  prometeram estar ao lado 
da população, num direito fundamental, o direi- 
to à Saúde prestado pelo SNS universal, geral e, 
tendo em conta as condições económicas e so- 
ciais dos cidadãos, como consagra a Constitui- 
ção da República Portuguesa.
A Comissão Municipal para a Saúde da Assem-
bleia Municipal de Grândola reuniu-se,  no dia 18 
de Julho, com o secretário de Estado Adjunto da 
Saúde, expondo todos os problemas existentes 
nos Serviços Públicos de Saúde do Litoral Alen- 
tejano. 

     Na reunião deste órgão, presidido por Roberto 
Pereira Grilo e constituído por um conjunto alar- 
gado de entidades nacionais e regionais, estive- 
ram também representadas a Comissão Euro- 
peia, a Direção Geral de Politica Regional Urba- 
na e a Direção Geral do Emprego, Assuntos So- 
ciais e Inclusão. 
António Figueira Mendes, que participou enquan- 
to convidado e anfitrião do encontro, congratu-
lou-se com a escolha de Grândola para a rea- 
lização da reunião e convidou os participantes a 
visitar o nosso território e conhecer as suas enor- 
mes potencialidades.
Durante o encontro do comité foram feitas apre- 
sentações de três beneficiários de projetos apoia- 
dos por Fundos da União Europeia/ ALENTEJO 
2020, entre os quais, o projeto da Igreja de S.

Pedro (Núcleo Museológico), em Grândola, apre- 
sentado pela técnica municipal Vera Lopes. O 
Presidente do comité informou ainda que, na se- 
quência da reprogramação do ALENTEJO 2020, 
se encontram em processo de renegociação os 
Pactos para o Desenvolvimento e Coesão Terri- 
torial, celebrados com as comunidades intermu- 
nicipais, no âmbito dos investimentos territoriais 
integrados.

Decorreu, no passado dia 17 de junho, 
a 11.ª Reunião do Comité 
de Acompanhamento do ALENTEJO 2020.

PRÉMIOS 
DR. EVARISTO 
SOUSA GAGO 
O Prémio Dr. Evaristo de Sousa Gago 
que distingue os melhores alunos 
do 2.º e 3.ºciclos do Ensino Básico, 
e do Ensino Secundário Profissional 
e Regular, referente ao ano lectivo 
2017-2018, foi entregue no dia 28 
de Junho, numa cerimónia que decorreu 
ao final da tarde no Cineteatro 
Grandolense. Foram vencedores 
ex aequo do prémio Dr. Evaristo Sousa 
Gago de melhor aluno do 2.º ciclo 
do ensino básico, José Luis Marcelino 
Alexandre e Laura Alexandra 
Bernardo Pereira. O prémio para 
o melhor aluno do 3.º ciclo do ensino 
básico foi atribuído a Luis Filipe Pires 
Correia. Inês Pinela de Castro Lima foi 
a vencedora do prémio Dr. Evaristo 
de Sousa Gago para o Ensino 
Secundário Regular. A Cerimónia 
terminou com a entrega do Prémio 
à Ana Filipa Correia Sobral, a melhor 
aluna a concluir o Ensino Secundário 
Profissional.
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11.ª FEIRA SÉNIOR GERAÇÃO + 
JUNTA 500 PARTICIPANTES
    A Feira Sénior Geração + que conta já com 11 
edições, decorreu a 15 de junho, e contou com 
mais de 500 participantes seniores dos progra- 
mas de Envelhecimento Ativo de Grândola – 
Universidade Sénior de Grândola e Programa 
Viver Solidário, e de projetos de outros concelhos 
convidados: Alcochete, Almodôvar, Aveiro, Beja, 
Ferreira do Alentejo e Sines. A manhã arrancou 
com a tradicional arruada pelas ruas da Vila 
Morena acompanhada pela Banda da Música 
Velha – Sociedade Musical Fraternidade Operá- 
ria Grandolense até ao Parque de Feiras e Expo- 
sições, onde se realizou o 14.º Encontro Regio- 
nal de Exercício Físico para a População Idosa. A 
tarde foi de convívio com um almoço de confrater- 
nização e vários momentos de animação. O des- 
taque desta edição foi para a apresentação da 
revista “Filha da Mãe”, uma comédia para a ter- 
ceira idade. Em paralelo estiveram patentes para 
visitantes e participantes, diversos expositores 
com mostras de outras entidades. A 11.ª Feira 
Sénior de Grândola terminou em festa com uma 
matiné ao som do acordeonista João do Carmo.

   De 7 a 9 de junho decorreu o 3.º Encontro 
Concelhio do Movimento Associativo. A iniciati-
va organizada pelo município, em colaboração 
com o movimento associativo, teve como objeti-
vo dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelas 
associações e clubes do concelho. O 14.º Con- 
vívio Alegria e Movimento, a Tarde Cultural e 
Mostra Associativa e o Festival do Caracol, uma 
estreia, integraram um vasto programa que apre- 
sentou atividades culturais, desportivas e recrea- 
tivas abertas à população e que se desenrola- 
ram um pouco por todo o Concelho. 

3.º ENCONTRO CONCELHIO
DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
MOSTRA O MELHOR DO DESPORTO, 
GASTRONOMIA E CULTURA
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ACORDO AMBIENTAL 
PARA A ZONA HÚMIDA 
DA LAGOA DE MELIDES 
    O Cineteatro Grandolense recebeu dia 17 de 
junho a conferência final do projeto europeu 
WetNet e a assinatura do Acordo Ambiental 
para a Zona Húmida da Lagoa de Melides, de- 
senvolvido com a colaboração de mais de 20 
entidades locais e regionais. O Acordo Ambiental 
tem por base um programa de ação para os 
próximos 5 anos, com o objetivo de “recuperar 
a Lagoa, promover o reequilíbrio ecológico e 
dinamizar o potencial de suporte de ativida- 
des” com o mote “Melides, uma lagoa com vida”. 
Para a concretização deste desígnio foram de- 
finidas 18 medidas, cuja execução fica a cargo 
das diversas
entidades responsáveis, públicas e privadas. 
Com uma participação ativa da câmara muni- 
cipal, o projeto WetNet promoveu a articulação 
e colaboração de todas as entidades interessa-
das na sustentabilidade da Lagoa de Melides, 
incluindo a Junta de Freguesia de Melides, os 
orizicultores da várzea de Melides, alguns ope- 
radores turísticos locais, as diversas entidades 
regionais com competências na zona da Lagoa 
de Melides, e ainda alguns residentes de Meli- 
des. Na conferência final foram apresentados 
os principais resultados do projeto e debatidos 
os aspetos mais relevantes do processo que 
decorreu nos últimos 18 meses. 

    Bruce Hopkins (Hoppo) deslocou-se ao nosso 
concelho, entre 28 de julho e 4 de agosto, a con- 
vite do Município e da Associação de Nadadores 
Salvadores Seagull Rescue. A visita surgiu na 
sequência da participação dos atletas grando-
lenses no campeonato do mundo de salvamen-
to aquático disputado no final de 2018 na cidade 
de Adelaide na Austrália, durante o qual a comi- 
tiva da Seagull Rescue teve oportunidade de 
conhecer Hoppo e as instalações dos nadadores 
profissionais de Bondi – a praia mais conhecida 
da Austrália e uma das mais famosas do mundo 
– que Hoppo coordena desde 2000.
A sua visita a Grândola incluiu a deslocação às 
praias da nossa frente atlântica, Hoppo teve ain- 
da a oportunidade de conhecer a realidade do 
trabalho desenvolvido pelos nadadores salva-
dores portugueses, em particular pelos nadado- 
res da Seagull Rescue, e todo o sistema de vigi- 
lância e assistência a banhistas em vigor.
Bruce Hopkins tem um longo percurso no salva-
mento aquático, com várias distinções e prémi-
os, e tornou-se mundialmente conhecido atra- 
vés da série Bondi Rescue, que retrata o dia-a-
-dia dos nadadores salvadores e todo o ambien- 
te que se vive em torno da praia. O trabalho rea- 
lizado por Hoppo e a sua equipa é considerado 
um exemplo mundial.

     Bruce Hopkins (Hoppo) deslocou-se ao nosso 
concelho, entre 28 de julho e 4 de agosto, a con- 
vite do Município e da Associação de Nadadores 
Salvadores Seagull Rescue. A visita surgiu na 
sequência da participação dos atletas grando-
lenses no campeonato do mundo de salvamen-
to aquático disputado no final de 2018 na cidade 
de Adelaide na Austrália, durante o qual a comi- 
tiva da Seagull Rescue teve oportunidade de 
conhecer Hoppo e as instalações dos nadadores 
profissionais de Bondi – a praia mais conhecida 
da Austrália e uma das mais famosas do mundo 
– que Hoppo coordena desde 2000.
A sua visita a Grândola incluiu a deslocação às

praias da nossa frente atlântica, Hoppo teve ain- 
da a oportunidade de conhecer a realidade do 
trabalho desenvolvido pelos nadadores salva-
dores portugueses, em particular pelos nadado- 
res da Seagull Rescue, e todo o sistema de vigi- 
lância e assistência a banhistas em vigor.
Bruce Hopkins tem um longo percurso no salva-
mento aquático, com várias distinções e prémi-
os, e tornou-se mundialmente conhecido atra- 
vés da série Bondi Rescue, que retrata o dia-a-
-dia dos nadadores salvadores e todo o ambien- 
te que se vive em torno da praia. O trabalho rea- 
lizado por Hoppo e a sua equipa é considerado 
um exemplo mundial.

    Ano após ano a excelência da costa é renovada. E mais uma vez, a época balnear arrancou nas datas previstas. No dia 25 de junho decorreu, na praia 
do Pego, a cerimónia do hastear da Bandeira Azul, atribuída às praias que cumprem um conjunto alargado de critérios de gestão ambiental, segurança, 
conforto dos utentes,  informação e sensibilização ambiental. Ao longo da manhã realizaram-se atividades de educação ambiental organizadas pelo 
Centro de Ciência Viva, um simulacro de salvamento e a chegada da Bandeira Azul por mar, culminando com o seu hastear. Para além das qualidades 
inigualáveis dos 45 km de costa do concelho, o município promove animação de verão: é possível ir à biblioteca, realizar experiências com o Centro Ciên- 
cia Viva do Lousal ou ainda realizar atividades desportivas.

ÉPOCA BALNEAR 
ARRANCOU EM JUNHO COM GARANTIA

DE QUALIDADE E SEGURANÇA

HOPPO O NADADOR SALVADOR 
AUSTRALIANO E PROTAGONISTA DA SÉRIE 
REAL BONDI RESCUE VISITOU GRÂNDOLA



PASSEIO EQUESTRE

DEMONSTRAÇÃO DE COMBATE AOS INCÊNDIOS

5.ª EDIÇÃO DA AR PURO, FEIRA DE CAÇA, 
PESCA E ATIVIDADES AO AR LIVRE 

WARM UP MARCA EDIÇÃO INÉDITA 

DECORREU, PELA PRIMEIRA VEZ, AO LONGO DE DOIS FINS DE SEMANA
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CONCURSO DE PODENGOS YOGA KITEBUGGY

ANIMAÇÃO – GRUPO DE FLAMENGO TACONEANDO

STAND UP PADDLE

OPEN PESCA DE RIO SLIDE E PAREDE DE ESCALADA

O Dia Mundial da Criança foi assinalado com 
muita animação e diversão, numa grande festa 
que decorreu, no parque de feiras e exposi- 
ções, integrada no programa da AR PURO – 
Feira de Caça, Pesca e Atividades ao Ar Livre. 
Diversas entidades e associações do Concelho 
marcaram presença com um conjunto de ati- 
vidades lúdicas dirigidas para os mais novos 

que, certamente, coloriram e animaram a tar- 
de das dezenas de crianças ali presentes, tais 
como: pinturas faciais, modelagem de balões, 
mar de bolas, mesa de matraquilhos, insuflá- 
veis, espaço de pintura, atividades desportivas 
e construção de porta-chaves. A tarde termi-
nou com o espetáculo “Magic Clown” onde não 
faltaram momentos de comédia e ilusionismo.

DIA MUNDIAL 
DA CRIANÇA EM FESTA 
COM MUITA ANIMAÇÃO 
E DIVERSÃO
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GRÂNDOLA VOLTA A TER
FORTE DISPOSITIVO DE COMBATE A INCÊNDIOS 
     A apresentação aconteceu no Centro de Meios 
Aéreos de Grândola, e contou com a presença do 
presidente da Câmara Municipal, do Comandan-
te Distrital das Operações de Socorro (CDOS), do 
Presidente da Direcção e do Comandante da Asso- 
ciação Humanitária dos Bombeiros de Grândola, 
do Presidente da Associação de Agricultores de 
Grândola, do Comandante da companhia da 
UEPS da GNR, e de representantes do Serviço 
Municipal da Protecção Civil e do Gabinete Técni-  

co Florestal de Grândola. O dispositivo de com- 
bate a incêndios, cuja atuação é coordenada pelo 
comando distrital da Autoridade Nacional de 
Emergência e Protecção Civil, integra um helicóp-

tero e uma equipa helitransportada, três equipas 
compostas por 12 elementos dos bombeiros e 
três viaturas, e a equipa de sapadores florestais 
do município.

Foi apresentado, a 5 de julho, todo o Dispositivo de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 
que irá estar disponível durante o verão de 2019. 

O município iniciou, em março, a limpeza das 
faixas de gestão de combustível das redes 
secundárias, assim como a limpeza de bermas 
em estradas e caminhos municipais. As medi-
das de prevenção foram adotadas para evitar a 
progressão de eventuais incêndios florestais, 
contribuindo assim para a salvaguarda da vida 
humana, da floresta e do ambiente. O total das 
intervenções, que abrangem todo o concelho, 
perfaz cerca de 212 km de estradas e cami- 
nhos – com a largura de 4,00m de bermas, 
bem como, a limpeza de vários terrenos junto 
a aglomerados urbanos. Dos vários trabalhos 

concretizados, destaca-se a limpeza arbórea 
na estrada da Galé – com 10 m de faixa para ca- 
da lado, a limpeza da parte arbustiva e subar-
bustiva na Estrada da praia da Aberta Nova e 
da Vigia, e a limpeza da parte arbórea, arbusti-
va e subarbustiva da Estrada da Água Derrama- 
da em toda a largura de bermas até às vedações 
existentes. Recorde-se que o município levou a 
cabo, em março, uma série de sessões de escla- 
recimento junto das populações de todas as 
freguesias do Concelho, sobre limpeza de terre- 
nos e faixas de gestão de combustível, alertando 
para a importância das medidas de autoproteção.

LIMPEZA 
DE BERMAS 
E SILVICULTURA 
PREVENTIVA 
REFORÇAM ESFORÇO 
NA PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIOS



EB 1 DE GRÂNDOLA ESTÁ PRONTA 
PARA O NOVO ANO LETIVO
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DESTAQUE

O investimento da CMG na escola de 1.º ciclo de Grândola e no Jardim de Infância 
n.º1 corresponde a um valor acima dos 2,5 milhões de euros num projeto co-financiado 
pelo Alentejo 2020.

    Este investimento transformou estas escolas 
num espaço educativo de excelência, com todas 
as condições para a prática do ensino. O Jardim 
de Infância n.º1, que se encontrava em melhores 
condições, reabriu em janeiro de 2019. A EB1 
necessitou de uma intervenção mais profunda, 
que incluiu sistema de aquecimento, isolamento 
térmico dos edifícios, sistema automático de 
renovação constante do ar – AVAC, nova bibliote-
ca e um novo edifício – onde se integra o refei- 
tório e 4 salas de aula – o que permite o regresso 
dos alunos do 4.º ano a este espaço educativo. 
Ambas as escolas têm o espaço exterior renova-
do e requalificado, bem como novo mobiliário e 
novos equipamentos. A zona envolvente e de 
acesso às escolas também foi requalificada, ga- 
rantindo acessibilidade universal.

+ 2,5
MILHÕES DE EUROS 
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DESTAQUE

Para além da requalificação do espaço exterior a intervenção realizada contemplou diversos 
melhoramentos no edifício, garantindo mais conforto e qualidade.

O JARDIM 
DE INFÂNCIA 
N.º 1 REABRIU 
EM JANEIRO DE 2019 
APÓS OBRAS 
DE REQUALIFICAÇÃO

O refeitório, localizado 
agora no novo edifício 
da EB1, está equipado 
com todos 
os equipamentos para 
permitir a confecção 
de todo o tipo de efeições.



O VERÃO POR CÁ…
E como vem sendo hábito o que não falta é animação, na Vila Morena, sobretudo no verão. De junho a setembro 
a programação é diversa e constante: dos bailes à gastronomia, do teatro à música, veja algumas imagens 
do verão por cá:
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ANIMAÇÃO DE VERÃO

ROTA DAS TABERNAS 

HÁ ARRAIAL NA VILA 

    A 25.ª edição da Rota das Tabernas contou 
com a participação de 4 tabernas e, pela primei-
ra vez, com uma festa de encerramento que se 
realizou na Casa Mostra de Produtos Endó- 
genos. De 8 de junho a 6 de julho foi possível 
degustar pratos tradicionais, por todo Concelho, 
sempre bem acompanhados por animação mu- 
sical

ANIMAÇÃO 
DE VERÃO 
CONTOU COM 
HOMENAGEM 
A ZECA AFONSO
    Durante todo o mês de julho, o largo de S. 
Sebastião, recebeu concertos, teatro e para os 
mais pequenos os sábados de manhã foram 
recheados de contos e histórias. O Espetáculo 
“Como se Fora seu Filho” assinalou, no dia 2 de 
agosto, os 90 anos do nascimento de Zeca 
Afonso. O evento juntou em palco Francisco Naia 
e Banda e os sons do Hip-Hop com XOTO e 
Westah.

     A Marcha de Alcântara acompanhada pela So- 
ciedade Filarmónica Alunos Esperança de Lis- 
boa desfilou pelas ruas da vila no passado 28 de 
junho. Arraiais e sardinha assada não faltaram. 
Ao arraial juntaram-se as marchas da Missão 
Coragem e da Junta de Freguesia de Grândola e 
Santa Margarida da Serra juntamente com a 
com a Ludoteca e a SMFOG. A Praça D. Jorge de 
Lencastre rece- beu dezenas de pessoas para o 
baile ao som de Tozé Pratas e Dina Teresa.
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JOSÉ GASPAR VENCEU ULTRA MARATONA 
ATLÂNTICA MELIDES – TRÓIA    
E BRUNO PAIXÃO A CORRIDA ATLÂNTICA 

B breves

A TOCHA DA PAZ – THE PEACE 
RUN PASSOU POR GRÂNDOLA
Os Centros Escolares de Melides e do 
Carvalhal receberam, no passado dia 27 de 
maio, a Tocha da Paz. O evento de dimensão 
internacional procura promover a amizade 
e a compreensão reforçando valores como 
a dignidade, a tolerância e a paz. A Tocha 
da Paz é transportada por um grupo 
internacional de voluntários, e inclui na rota 
Peace Run, visitar em cada país algumas 
escolas, associações, e autarquias. Em 
Melides estiveram presentes para celebrar 
este momento o presidente da câmara 
e a vereadora Carina Batista. Ao longo 
das edições, a Tocha foi transportada por 
personalidades como o Papa Francisco, 
Madre Teresa de Calcutá, Mikahil Gorbachev, 
e Nelson Mandela entre outros. 

20.ª EDIÇÃO DO BORA LÁ BULIR 
CONTA COM 106 JOVENS 
O Projeto Juvenil Bora Lá Bulir, que celebra 
este ano o 20.º aniversário, tem vindo 
a contribuir para a ocupação dos tempos 
extra lectivos/livres dos jovens através do 
desenvolvimento de atividades que promovem 
uma experiência em contexto de trabalho. 
A edição deste ano conta com 106 jovens 
com ocupação diária, renumerada, de 4 horas 
durante 10 dias úteis, entre julho e setembro, 
em locais distintos como o setor de juventude, 
biblioteca nas praias, desporto, produção 
gráfica, educação, património histórico 
e cultural, arquivo municipal, turismo, 
envelhecimento ativo, setor de feiras, a par 
das juntas de freguesia e associações 
do Concelho. O projeto pretende também 
fomentar o contacto direto dos jovens com 
a vida ativa - aprofundando o conhecimento 
da realidade onde se inserem – e incutir nos 
participantes valores de responsabilidade, 
solidariedade, cidadania e interajuda.

AQUATLO JOVEM DE GRÂNDOLA 
CONTOU COM 57 PARTICIPANTES
O Aquatlo Jovem de Grândola, prova 
integrada no Circuito Jovem do Alentejo, com 
classificação individual e por clubes, com 
organização a cargo da Câmara Municipal e 
do Clube Amiciclo, com o apoio da Federação 
de Triatlo de Portugal, decorreu na piscina 
municipal no passado dia 20 de junho. A 
competição contou com a presença de cerca 
de 57 atletas com idades entre os 7 e 17 
anos, pertencentes a 5 clubes filiados na 
Federação de Triatlo de Portugal. Ao pódio 
subiram dois atletas do Clube Amiciclo de 
Grândola: Duarte Galhego em 3.º lugar, 
e Joana Gomes que terminou em 2.º lugar. 
Diversificar a oferta competitiva e contribuir 
para a promoção de hábitos de prática 
desportiva e de atividade física nos mais novos 
foram os grandes objetivos desta iniciativa, 
que teve o apoio dos Bombeiros Mistos 
de Grândola, da GNR - Posto de Grândola 
e da Escola Básica do 1.º Ciclo de Grândola.

Mais de 400 atletas oriundos de 16 países fizeram da 15.ª ultra 
a mais internacional de sempre.

    A Ultra Maratona Atlântica, Melides – Tróia 
com 43 km, e a Corrida Atlântica com 15 Km 
foram disputadas, no passado domingo, 4 de 
agosto, por mais de 400 atletas. José Gaspar 
venceu a edição de 2019 da Ultra Maratona em 
representação do Clube de Atletismo Odimarq 
com o tempo de 2h59m40s. Bruno Paixão, do 
Beja Atlético Clube, venceu a Corrida Atlântica 
com o tempo de 50m17s. No feminino: Palmira 
Quinhama foi a primeira a cortar a meta da 
Ultra Maratona com o tempo de 3h48m42s, e 
Inês Marques foi a vencedora da Corrida Atlân-
tica com o tempo de 1h00m35s.
A 15.ª edição da Ultra Maratona contou, mais 
uma vez, com a participação dos três totalistas: 
Sérgio Tomás, Jaime Lamego e Rui Freitas.
A Ultra arrancou às 09h na Praia de Melides, 
com passagem dos atletas pela Aberta Nova, 
Galé, Pinheiro da Cruz, Pego, Carvalhal, Com- 
porta, Soltróia, e meta na praia Bico das Lulas, 
em Tróia.
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MEMÓRIA E PATRIMÓNIO

LAGAR DE AZEITE
A tradição lagareira em Grândola remonta, pelo menos, a 1596, o que é comprovado por um termo de juramento 
ao mestre do lagar de André Luís. Com a substituição das vinhas da Várzea de Grândola por olivais, esta 
tradição ganha força e atinge crescente desenvolvimento.

    Através dos Manifestos de Azeite, de 1941, 
sabemos que existiam, nesta altura, seis laga- 
res a laborar em simultâneo nesta Vila, tendo 
este número aumentado para nove, na 2ª me- 
tade do século XX. O lagar de azeite que se si- 
tuava na Rua Combatentes da Grande Guerra 
foi propriedade de José Crisóstomo da Silva Feio 
até 1892, altura em que passou para a posse de 
Joaquim Espada Feio. Manteve-se nesta família 
até ao seu encerramento, que ocorreu no final 
do decénio de 1970.
As linhas que se seguem deixam-nos o teste-
munho, recolhido em 2006, do senhor Luís Bro- 
tas que trabalhou neste lagar e noutros durante 
muitos anos.

APANHA DA AZEITONA
Antigamente, na apanha da azeitona fazia-se o 
enterreiramento, limpava-se tudo debaixo da oli- 
veira e batia-se o terreno com uma enxada. À 
azeitona que ia caindo chamava a gente o reste-
lo. Quando já estava madura fazia-se o varejo, 
com umas varas delgadas e compridas de euca- 
lipto ou de oliveira. O restelo era quase sempre 
apanhado à parte porque tinha mais acidez que 
a outra azeitona, mas dava mais azeite. A azei- 
tona era transportada em carroças ou em carros 
de besta. Quando eu era gaiato carregavam mes- 
mo em cima dos burros, as sacas iam ali atadas 
com umas cordas, traziam 3, 4 sacas.

TRABALHO NO LAGAR
Fui trabalhar para o lagar do Sr. Espada Feio ti- 
nha os meus 18 anos – nasci em 1931. Começa-
va-se a trabalhar nos fins de outubro, princípios 
de novembro, quase sempre ia até janeiro. No 
trabalho do varejo e do enterreiramento ganha-
va-se 18 escudos e no trabalho do lagar ganha-
va-se 22 escudos. Depois foi aumentando, o má- 
ximo que eu me lembro de ganhar foi 50 escudos 
por dia. Aqueles que lá trabalhavam no fim ganha- 
vam, às vezes, uma gorjeta de 5 litros de azeite.
Começávamos às 6 horas da manhã até às 8 ho- 
ras da noite, quando havia muita azeitona ainda 
se fazia mais tempo. A azeitona não podia estar 
muito tempo na tulha, senão começava a criar 
bolor. Naquele lagar a azeitona não era lavada. 
Haviam alguns lagares que tinham lavadouro, 
aquele não tinha. Fazia-se a azeitona de cada pro- 
prietário: naquele tempo não se misturava, era 
tudo separado. 

Quando chegava ao lagar era descarregada para 
as tulhas, tínhamos que a carregar às costas, 
punha-se lá dentro das tulhas com sal. Quando 
era para moer carregava-se em cabanejos para 
dentro do moinho. O moinho tinha duas mós em 
pedra, e o fundo também era em pedra. As mós 
andavam de roda, dentro de uma espécie de 
alguidar em metal, a moer a azeitona. Depois de 
ir para o moinho e de ficar feita em massa, 
abria-se a porta e ia saindo para fora empurrada 
por um rodo. Para saber se estava moída o sufi- 
ciente jogava-se a mão e quando os caroços esti- 
vessem todos esmigalhados estava tudo bom, 
depois ia para uma masseira e era colocada nas 
seiras em cima dos carrinhos. Em seguida eram 
postas debaixo da prensa, ligava-se a bateria e 
começava a subir e ia espremendo a massa. 
Depois tirava-se a massa ainda para dentro de 
outra masseira, tínhamos que a amassar com 
uma enxada e água quente e tornar a enseirá-la 
e púnhamos novamente na prensa. Naquele lagar 
a massa era prensada duas vezes. 
Quando as prensas chegavam ali à pressão de 
estarem apertadas, lavávamos as seiras com 
uma bilha com água quente, a água era lançada 
dessas bilhas. Às vezes o aperto era tão forte que 
criava aquela espuma nas seiras depois tínhamos 
que lavar tudo com água a ferver. A água quente 
utilizada no lagar era aquecida numa caldeira 
em cobre.
Das prensas o azeite e a água1 escorriam para 
dentro das tarefas, e depois é que o azeite ia 
para dentro de potes grandes. Esses potes eram 
então postos ao lume, passavam lá a noite para  

o ir apurando. O mestre tinha que lá ficar duran-
te a noite, para reparar o azeite. Este criava aque- 
le acento e com um espumador ia tirando aquilo 
para fora para ir apurando. 
Assim que o azeite estava apurado, via-se a gra- 
duação.
Quando os clientes chegavam o mestre media o 
azeite, este pote era de um, aquele era de outro, 
cada pote levava aí umas 30 decas.
Os cântaros eram transportados ao ombro pe- 
los trabalhadores do lagar, levavam 30 litros de 
azeite, chegava a pontos já tínhamos o ombro 
ferido. O trabalho no lagar era muito duro, a gen- 
te dizia que aquilo era um trabalho de engorda, 
por se trabalhar com azeite, mas eu quando ia 
para lá emagrecia sempre. A D. Inácia dos Ca- 
sais era uma pessoa muito rica, naquele tempo 
engordavam porcos do montado e quando lá ía- 
mos levar azeite quase sempre dava um pre- 
sente à gente, uma grande prancha de toucinho, 
tinha quase um palmo de grosso.
O bagaço2, algum pertencia aos fregueses, um 
saco ou dois de cada moedura e alguns clientes 
também compravam para dar aos porcos. Quan- 
do sobejava muito, vinham camionetas, carrega-
vam e levavam para ser moído outra vez, ainda 
lhe tiravam óleo.
O azeite da maquia era o lucro do lagar, ficava 
algum em depósito nas talhas que eles tinham e 
depois vendiam a quem queriam. Mas havia azeite 
que tinha muita graduação e naquele tempo pare- 
ce que era vendido para a CUF, para fazer sabão. 
Chegava a haver azeite com 12, 13 graus de acidez, 
era o tal azeite do restelo, que era moído à parte.

1 A água ruça (resultante da separação do azeite) era conduzida até um depósito subterrâneo (inferno ou ladrão) de onde escorria, a céu aberto, para a rua.
2 Resíduo sólido resultante da prensagem da massa. O bagaço era sacudido das seiras e armazenado na bagaceira.
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Projeto “Tampas e Caricas” – Concurso 
"Redução da Pegada Ecológica da EPDRG"

Arraial do Programa Viver Solidário 
no Carvalhal

Grândola na 89.ª Feira do Livro de Lisboa Experimenta – Workshop de Instrumentos 
de Sopro

Espectáculo de Teatro “Procuro Homem, 
Marido já Tive”

Atividades de encerramento do ano letivo 
da U.S.G

RETROSPETIVA

Campeonato Nacional de Corfebol 
Adaptado

É Uma Vez… “A Raposa e a Cegonha" 3.ª Maratona BTT de Melides

1.ª Edição do Festival do Caracol 
– Aldeia do Pico

Torneio de futebol da Vila Morena Festa da Fonte dos Olhos – Melides

14.º Convívio Alegria e Movimento Festa popular do 3.º Encontro Concelhio 
do Movimento Associativo

8.º Circuito Ciclista Jorge Nunes
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FREGUESIAS OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO
DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA

AZINHEIRA DOS BARROS

Durante a exploração mineira no Lousal, o acesso à água potável nos Bairros Mineiros era garantido pelas 
Tinas de água que estavam distribuídas pela aldeia. As tinas de água deixaram de servir o seu propósito 
depois de a água potável ser disponibilizada pelo serviço de abastecimento público. Com o passar 
dos anos e sem a manutenção adequada, as Tinas entraram num estado avançado de degradação, o que 
levou a que, a Junta de Freguesia de Azinheira dos Barros, tomasse a decisão de avançar para 
a recuperação de duas das três tinas existentes de forma a preservar o património mineiro. No final 
do mês de junho, por altura do São João, deu-se por concluída a recuperação das Tinas dos Bairros 
Mineiros dos Quartéis e Direção, tendo dado uma nova vida a este marco do Lousal.

CARVALHAL

Nos dias 15 e 29 de junho as Marchas Populares do Carvalhal saíram à rua com a sua animação 
habitual. Encheram de cor e alegria a avenida 18 de Dezembro, onde desfilam as 5 Marchas: Marcha do 
Centro Escolar do Carvalhal, com o tema “Carvalhal, um retrato natural”; Marcha do Bairro do 
Comércio com o tema” O Património da Freguesia”; Marcha das Lagoas com o tema “Riquezas do Mar”; 
Marcha do Bairro da Vinha com o tema “As Tabaibeiras” e a participação especial da Marcha do Centro 
Social do Carvalhal com o tema. “Flores de Primavera”. O desfile foi feito com a Grande Marcha do 
Carvalhal 2019, este ano com o tema “Carvalhal, Terra de Tradições”, letra de Rico Gonçalves e música 
de João do Carmo, na voz da Madrinha Sara Pessoa. No recinto de mercados e feiras, fizeram as suas 
marcações, onde mostraram o seu trabalho e surpreenderam e animaram os presentes, sendo mais 
um ano de grande sucesso desta iniciativa. No dia 29 de junho todas as Marchas receberam uma 
lembrança da Freguesia do Carvalhal. As Marchas Populares do Carvalhal são organizadas pela Junta 
de Freguesia do Carvalhal, tendo a colaboração essencial dos responsáveis de cada Marcha. Esta 
iniciativa teve como apoios o Município de Grândola, empresas e comerciantes da região.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA

A Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra apresentou este ano, na iniciativa “Há 
Arraial na Vila”, que já vai na sua quarta edição, uma marcha dedicada à Ludoteca. Unindo funcionárias, 
pais e crianças frequentadoras da Ludoteca em torno de uma tradição bem portuguesa, desafiámos, a 
Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense (Música Velha) e a Maria Manuel Costa, a Soraia 
Gonçalves e o Pedro Cacildo para mais uma aventura. Esta foi uma estreia absoluta nestas andanças 
para a maioria dos participantes, porém desde o primeiro minuto este desafio foi encarado com a alegria 
e entusiamo que carateriza esta junta de freguesia. Alguns meses depois, algum suor depois, muitas 
risadas e algumas pisadelas à mistura, foi com muito orgulho que na noite de 28 de Junho, na iniciativa 
“Há Arraial na Vila” esta marcha “caloira”, fez a sua apresentação, que tornou mais rica a referida 
iniciativa. A iniciativa contou ainda com a participação da Marcha da Missão Coragem, com uma 
homenagem aos nossos soldados da paz e a da já habitual Marcha de Alcântara. Agradecemos a todas 
e a todos os que colaboraram para que a Marcha da Junta de Freguesia/Ludoteca/SMFOG fosse uma 
realidade e agradecemos a todos os envolvidos nas marchas, ao comércio local, à Santa Casa da 
Misericórdia por se ter unido a nós na preparação desta noite e aos populares que aderiram em massa 
e com entusiamo e que já aguardam todos os anos que esta festa chegue.

JUNTA DE FREGUESIA RECUPERA ANTIGAS TINAS DE ÁGUA DO LOUSAL

JUNTA DE FREGUESIA DE GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA 
APRESENTA MARCHA POPULAR DEDICADA À LUDOTECA

MARCHAS POPULARES CARVALHAL – 2019

MELIDES

Duas das mais representativas Associações da Freguesia de Melides, celebraram no dia 6 de julho 
de 2019, através da realização de Festas mais um Aniversário. O Grupo Motard “Os Amigos”, este ano 
assinalou o 17º Aniversário com um grandioso convívio, no recinto de eventos junto à sua sede, com muita 
música ao vivo e entre uma caracolada foram servidas refeições a todos os presentes. O Grupo de Dança 
Típica da Queimada, comemorou o seu 28 º Aniversário, no recinto de festas, com a realização de um 
Festival de Folclore, exibição de marchas populares (Marcha da Missão Coragem de Grândola e Marcha 
do Clube de Campismo de Melides) e grandiosos bailes populares. No dia 13 de julho, teve lugar no Parque 
de Merendas, a Festa da Fonte dos Olhos, a qual constituiu mais um grande sucesso, quer pelo número 
de visitantes, quer pela excelente organização da Associação Cultural Lufada D `Ideias e Juventude 
Desportiva Melidense. De referir que, a Junta de Freguesia preparou um significativo número espetáculos, 
em colaboração com O Snack-bar a Tabanca, a Associação Lufada d`Ideias, e a Comissão Fabriqueira 
da Paróquia de São Pedro, o qual pode ser consultado no Cartaz de Animação de Verão em Melides.

FESTAS EM DESTAQUE NA FREGUESIA DE MELIDES

›

›

›

›
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OBRAS MUNICIPAIS

REQUALIFICAÇÃO 
DO PARQUE 
DE ESTACIONAMENTO 
DA PRAIA DE MELIDES

AUTARCAS DO ALENTEJO LITORAL REUNIRAM COM 
MINISTRO DAS INFRAESTRUTURAS E DA HABITAÇÃO

O município concluiu, no passado mês de julho, as 
obras de requalificação do parque de estaciona-
mento da Praia de Melides. Esta intervenção, que 
teve um custo de 85 mil euros, consistiu na subs- 
tituição total das estruturas de madeira do parque 
de estacionamento – que apresentavam um ele- 
vado estado de degradação. Posteriormente, o 
município substitui também o mobiliário urbano 
desta zona, nomeadamente, papeleiras e bancos. 
Com estas duas intervenções estão asseguradas, 
a todos os utentes da praia, mais e melhores con- 
dições.

Decorreu, no passado dia 14 de junho, uma reunião com o Ministro das Infraestruturas e da 
Habitação com o objetivo de discutir obras fundamentais para o desenvolvimento do Alentejo 
Litoral. Na ordem de trabalhos esteve a preocupação com o estado atual das acessibilidades, 
transportes e infraestruturas, tendo em conta a sua importância para o desenvolvimento, 
competitividade e diferenciação desta Região. Durante o encontro discutiu-se ainda a recente 
apresentação pública pelo Governo do Programa Nacional de Investimentos 2030, que irá 
estabelecer os futuros investimentos estratégicos no país.

ELEITOS MUNICIPAIS VISITARAM OBRAS 
EM CURSO NA FREGUESIA DE MELIDES
No passado dia 19 de junho, a convite do Presidente da Câmara e antes da reunião da Assem-
bleia Municipal descentralizada, Vereadores e Membros da Assembleia Municipal de Grândo-
la visitaram algumas das importantes obras municipais que estão em curso na freguesia de 
Melides. Os eleitos puderam conhecer em pormenor as obras de reforço do abastecimento de 
água a esta freguesia, a requalificação dos sanitários públicos, a construção da estrada cir- 
cular em Vale Figueira e a requalificação do parque de estacionamento da praia de Melides.

LAVAGEM E DESINFECÇÃO 
DE CONTENTORES DO LIXO EM TODO O CONCELHO
Teve início mais uma fase de lavagem e desinfecção de cerca de 1200 contentores de resídu-
os sólidos urbanos, integrada no plano de manutenção de boas condições de higiene urbana. 
Neste contexto o Município reforça o pedido à população para que acondicione o lixo domésti-
co em sacos e os deposite nos contentores, não efetuando este depósito com o lixo solto, de- 
vido à propagação de maus cheiros. Se o contentor mais perto se encontrar cheio, por favor 
não deixe o lixo depositado fora do contentor. Procure o contentor mais próximo. A colabo-
ração de todos é importante, quer no correto acondicionamento do lixo doméstico, quer re- 
lativamente ao processo de recolha de monos e resíduos verdes, através do contacto anteci-
pado para os serviços municipais, telefone 808 202 372 ou endereço de correio eletrónico: 
recolharesiduos@cm-grandola.pt. 

REABILITAÇÃO DO PONTÃO 
DA ANTIGA ESTRADA DE MELIDES
Está concluída a reabilitação do Pontão da antiga estrada de Melides, que apresentava graves 
problemas estruturais. Esta intervenção, com um valor superior a 25 mil euros, incluiu a re- 
moção do antigo tabuleiro, o reforço estrutural de todo o pontão e a reconstrução de um novo 
tabuleiro, bem como, a limpeza, desmatação e regularização do leito da ribeira, efetuada a 
7m – para ambos os lados do eixo da via. Desta forma volta a estar garantida a acessibilidade 
em segurança nesta antiga estrada do Concelho.

+25
MIL €

85
MIL €






