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n Alguns dos melhores vinhos da Associação 
de Produtores de Vinhos da Costa Alentejana 
foram colocados há mais de 12 meses 
no interior da Galeria Waldemar, no Lousal, 
no paiol 3 que antes albergava a dinamite usada 
na exploração mineira. Os vinhos estagiaram 
durante este período nas profundezas 
do subsolo, em condições únicas de ausência 
de luz e estabilidade de humidade e temperatura, 
acrescentando ao seu sabor a memória 
do trabalho de várias gerações de mineiros 
do Lousal. O lançamento do projeto “Vinho 
da Mina” teve lugar no passado dia 22 de julho.

Estimados Grandolenses,

Nos últimos meses temos intensificado o nosso trabalho junto dos vários agentes  
económicos que pretendem instalar-se no Concelho. É fundamental não perder 
o equilíbrio entre desenvolvimento económico, melhoria da qualidade de vida 
da população e proteção do ambiente – que temos mantido até aqui. Sempre 
defendemos um desenvolvimento harmonioso e sustentável, que coloque 
a riqueza criada ao serviço da população. É nesse sentido que continuamos  
empenhadamente a trabalhar.

A edição deste boletim coincide com o regresso da Feira de Agosto – a grande 
festa do povo do concelho de Grândola.

Após um interregno forçado de dois anos, devido à pandemia da Covid 19, é agora 
tempo de nos voltarmos a reencontrar para conviver, celebrar e confraternizar. 

Estou certo de que esta edição da Feira de Agosto será vivida por todos de forma 
intensa e especial. Foi também dessa forma que a voltámos a preparar.

Esta é uma Feira que nos orgulha a todos! Disfrutemos de tudo o que ela oferece!

n  No passado dia 30 de junho, o município de 
Grândola formalizou a sua adesão à Federação 
Portuguesa do Caminho de Santiago. A placa 
distintiva foi entregue à vereadora do turismo, 
Carina Batista, durante a cerimónia de celebração 
do 10º aniversário da Federação Europeia do 
Caminho de Santiago que decorreu em Vila Nova 
de Gaia. O evento serviu para assinalar uma 
década de atividades em prol do desenvolvimento 
e da divulgação do Caminho de Santiago em toda 
a Europa, apresentou publicamente as ferramentas 
digitais que foram desenvolvidas no projeto 
europeu Creative Loci Iacobi e deu a conhecer 
projetos desenvolvidos e promovidos em Portugal. 

n O município continua a colaborar com 
a unidade local de saúde através de medidas 
que incentivam a fixação de profissionais de 
saúde no concelho. Neste sentido, a autarquia 
aprovou, na reunião de 7 de julho, o reforço 
do apoio monetário para apoio ao arrendamento 
de habitação para médicos e enfermeiros que 
cumpram os critérios estabelecidos.
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ficha técnica //// 

BREVES

Vinhos da Região estagiaram 
no interior da Mina do Lousal

Grândola formaliza adesão à Federação 
Portuguesa do Caminho de Santiago

Município reforça apoio para incentivar 
a fixação de médicos e enfermeiros

Após um interregno forçado de dois 
anos, devido à pandemia da Covid 
19, é agora tempo de nos voltarmos 
a reencontrar para conviver, 
celebrar e confraternizar. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

 
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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A assinatura destes docu- 
mentos culmina num pro- 
cesso necessariamente 
longo de estudos técnicos 

e de discussão franca e cooperan-
te entre as entidades, no sentido 
de privilegiar a maior qualidade do  
serviço público autárquico e trans- 
ferir para as juntas de freguesia as  
competências que se justificam e  
os meios suficientes e adequados  
ao seu cumprimento. Há um reco- 
nhecimento geral da importância 
do trabalho realizado sublinhan-

do-se a definição de critérios con- 
sensualizados e uniformes cum-
prindo integralmente os princípios 
da igualdade, da não discrimina-
ção e da prossecução do interes-
se público.
Os novos autos, contratos e proto-
colos assinados representam um  
aumento médio superior a 80% 
das transferências de verbas da  
Câmara para as Juntas do con- 
celho, num total aproximado de  
880 mil euros por ano, que de-
corre do grau de rigor e exigência 

dos estudos técnicos efetuados e 
do reforço de competências das  
Juntas de Freguesia.
Os documentos assinados pode- 
rão ser revistos anualmente, es-
tando prevista a realização de reu- 
niões de avaliação entre a Câma- 
ra e cada uma das Juntas de Fre-
guesia, de modo a adequar os ins- 
trumentos de planeamento finan-
ceiro e orçamental das autarquias 
a eventuais alterações e ajustes 
que ambas as partes considerem 
relevantes.

CÂMARA REFORÇA 
VERBAS PARA AS JUNTAS 
DE FREGUESIA

O presidente da Câmara 
Municipal de Grândola, 
a presidente da Junta 
de Freguesia de Grândola 
e Santa Margarida da Serra 
e os presidentes das Juntas 
de Freguesia de Azinheira 
dos Barros, Carvalhal e Melides 
assinaram, no passado dia 
8 de julho, os Autos 
de Transferência, Contratos 
interadministrativos 
e Protocolos de Colaboração 
que regulam e formalizam, 
nos termos do Decreto-lei 
n. º57/2019, de 30 de abril, 
o processo de transferência 
de competências da Câmara 
Municipal para as Juntas 
de Freguesia do concelho.

EXECUTIVO MUNICIPAL VISITOU 
FREGUESIA DO CARVALHAL 

i

O Executivo municipal retomou, no passado mês de junho, as vi-
sitas de trabalho ao concelho em articulação com as Juntas de 
Freguesia. A deslocação ao Carvalhal, realizada no dia 13 de ju-
nho, incluiu uma reunião com o executivo da Junta de Freguesia 
e a visita às obras em execução, nomeadamente, às empreitadas 
de construção de infraestruturas nos loteamentos L1 e L3 que se 
encontram em fase final.
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O desenvolvimento sustentável 
do concelho de Grândola, assente 
num modelo que respeite o am- 
biente, preserve a paisagem, que 
previna os riscos das alterações 
climáticas, tendo sempre como 
objetivo o aumento da qualidade 
de vida da população, é a priori-
dade da autarquia.
Para a Câmara Municipal de Grân- 

dola, a defesa do ambiente e o 
desenvolvimento da agricultura e  
floresta, da economia e inovação 
devem estar alinhados para ga-
rantir a sustentabilidade para o 
futuro e criar respostas benéficas 
para as populações.
O Parecer da Comissão de Ava-
liação, que integra o parecer da 
Câmara de Grândola, pode ser 

consultado através do seguinte 
QRCode:

No documento, datado de 
maio de 2022, a autarquia 
coloca sérias reservas – 
quer ao nível do impacto 

ambiental, paisagístico e social, 
quer do desenvolvimento econó-
mico do concelho – ao modelo de 
exploração da denominada “Mina 
da Lagoa Salgada”.
O parecer do município de Grân-
dola à prospeção e exploração de 
metais na Mina da Lagoa Salgada, 
entre Grândola e Alcácer do Sal,  
que abrange uma área de cerca de 
13 mil hectares, é justificado pelo 
facto de o projeto, nos moldes 
em que é apresentado, não sal-
vaguardar os interesses das po-
pulações e do território.

CÂMARA ALERTA ENTIDADES 
RESPONSÁVEIS PARA OS IMPACTOS 
NEGATIVOS DA MINA DA LAGOA SALGADA
A Câmara Municipal emitiu 
parecer durante a consulta 
pública para definição 
do âmbito do estudo 
de impacto ambiental para 
o projeto da Mina da Lagoa 
Salgada. 

MUNICÍPIO ASSINOU PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM 
A ASSOCIAÇÃO ANIMAIS DE RUA PARA PROMOVER CAMPANHAS CED

i

O município celebrou recentemente um protocolo de colabora-
ção com a Associação Animais de Rua para reforçar e aumentar a 
aplicação do método Capturar – Esterilizar – Devolver (CED) que 
permite a esterilização de animais errantes. Na assinatura esti-
veram presentes o vereador do pelouro, Ricardo Costa, Érica Re-
belo, veterinária municipal, e a representante da Associação Ani-
mais de Rua, Sofia Róis. O protocolo permitirá reforçar o trabalho, 
complexo e permanente, que tem vindo a ser desenvolvido pelo 
Gabinete Veterinário Municipal na recolha de animais e posterior 
adoção, e na frequente implementação das campanhas CED rea-
lizadas com o objetivo de minorar o problema da sobrepopulação 
de animais de rua, evitando a sua reprodução descontrolada e ou-
tros problemas relacionados: ruido, odores e focos de insalubri-
dade. No decorrer dos últimos anos, o município tem promovido 
um conjunto de boas práticas para melhorar o bem-estar da vida 
dos animais de companhia que se refletem na defesa da saúde e 
salubridade pública. 
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A participação e os impor-
tantes contributos de to- 
dos os presentes, revela- 
ram-se unânimes, resul-

tando num compromisso conjun-
to, com vista à redução significati-
va do número de camas turísticas, 
bem como à defesa dos recursos 
hídricos e à implementação de so-
luções de dessalinização da água 
do mar, para utilização das regas  
dos campos de golfe e áreas ver- 
des. O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Grândola salientou a im- 
portância da reunião e dos consen- 

sos estabelecidos: “O investimen-
to turístico e imobiliário tem de ser  
assente no crescimento sustentá- 
vel do nosso concelho, por forma  
a beneficiar os munícipes e a sua 
qualidade de vida, tem de respei- 
tar o ambiente, os recursos hídri- 
cos, a paisagem e prevenir os riscos 
das alterações climáticas. Revelá-
mos aos promotores turísticos as 
nossas prioridades e preocupações  

e a aceitação foi plena. Todos garan- 
tiram que tudo farão para o desen- 
volvimento sustentável do conce-
lho de Grândola”. A autarquia es-
clarece que, a redução do número 
de camas turísticas irá aplicar-se 
aos Empreendimentos Turísticos,  
que se encontram em fase de cons- 
trução ou em processo de licencia- 
mento, abrangidos por áreas pro-
gramadas em Planos Territoriais de  

Âmbito Municipal aprovados an-
tes da entrada em vigor do Plano  
Regional de Ordenamento do Ter-
ritório do Litoral Alentejano (PRO-
TA - 2010). Atualmente, está em 
curso e em fase de finalização o 
processo de alteração do Plano Di- 
retor Municipal, aprovado em As-
sembleia Municipal, o qual irá de-
finir regras mais apertadas para o 
investimento turístico e imobiliário.

CÂMARA LEVA INVESTIDORES 
A REDUZIR NÚMERO DE CAMAS 
TURÍSTICAS E A COMPROMETEREM-SE 
A PROTEGER RECURSOS HÍDRICOS

O Município de Grândola 
reuniu com os Promotores dos 
Empreendimentos Turísticos 
das áreas programadas da 
faixa costeira, com o intuito 
de sensibilizar os mesmos 
para a necessidade de 
repensarem os seus projetos, 
com vista à redução do 
número de camas turísticas, 
bem como à implementação 
de medidas que contribuam 
para o crescimento sustentável 
da região, em respeito pela 
população, a natureza 
e o ambiente. 

n As 10 praias da frente atlântica 
de Grândola – Tróia-Mar, Tróia-Ga- 
lé, Tróia-Bico das Lulas, Atlântica, 
Comporta, Carvalhal, Pego, Ga- 
lé-Fontainhas, Aberta Nova e Me- 
lides Voltaram a ser distinguidas  
com a Bandeira Azul e a ser classi- 
ficadas pela Quercus com a Quali-
dade de Ouro.
Nesta época balnear nas praias da 
Aberta Nova, Carvalhal, Atlântica, 
Melides e Comporta a acessibili- 
dade para todos vai estar assegu- 
rada. Na cerimónia simbólica do 
hastear da Bandeira Azul, que de-
correu no dia 4 de julho, na praia 
de Melides, o Presidente da Câma- 
ra, António Figueira Mendes, disse 
que a atribuição destes galardões 

é o “reconhecimento da qualidade 
das nossas praias e o resultado 
do forte investimento financeiro 
do Município na aquisição de no-
vos equipamentos e na melhoria 

das infraestruturas que permitem 
reforçar as condições das zonas 
balneares”. De entre a aquisição 
dos equipamentos inserem-se 5 
cadeiras anfíbias – para uma das 

praias a cadeira foi adquirida pelo 
concessionário – que permitem o 
acesso ao areal e à água a pes-
soas com mobilidade reduzida ou 
nula. 

PRAIAS DE GRÂNDOLA COM BANDEIRA AZUL, 
QUALIDADE DE OURO E ACESSIBILIDADE PARA TODOS
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VERÃO COM CULTURA 
PARA TODOS
O município, no âmbito 
da estratégia cultural que 
tem vindo a implementar, 
preparou para julho um vasto 
programa de Animação 
de Verão com iniciativas 
que decorreram no renovado 
e agradável Jardim 1º de Maio 
e no pátio central 
do premiado edifício 
da Biblioteca e Arquivo 
do Município de Grândola.

ANIMAÇÃO DE VERÃO EM GRÂNDOLA APRESENTOU MAIS DE 20 ESPETÁCULOS

MÚSICA, TEATRO, CINEMA E GASTRONOMIA MARCAM JULHO 

u No dia 30 de julho o jardim 
1.º de maio encheu para 
ouvir o grupo Alentejano 
ADIAFA

u

u

u

u

“MUTABILIA” 
– Teatro do Mar

DEE 
JOKERS BAND

“Encontros com 
História” – Contos 
Africanos

“Mentira a quanto 
obrigas” – Teatro 
Serra de Montemuro
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n A 26ª edição da iniciativa, interrompida nos últi-
mos dois anos devido às restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19, decorreu aos fins de sema-
na de 4 a 25 de junho, em cinco tabernas do nosso 
concelho. O regresso à normalidade e a autentici-
dade da iniciativa aumentaram o interesse por par-
te das gentes do concelho e visitantes que dese-

javam, há muito, sentar-se à mesa para degustar 
os melhores e mais tradicionais petiscos ao som 
da animação musical sempre presente nas taber-
nas mais típicas do concelho. O evento promovido 
pelo município de Grândola teve início no dia 4 em 
Grândola, na Casa Mostra de Produtos Endógenos, 
e terminou no dia 25 de junho nas Sobreiras Altas.

n «MUTABILIA» um espetáculo de  
teatro físico e circo contemporâ-
neo pelo Teatro do Mar, de Sines, 
marcou o arranque da Animação 
de Verão, no Jardim 1.º de Maio, no  
dia 1 de julho. Seguiram-se o Festi- 
val de Folclore do Rancho Folcló- 
rico 5 Estrelas de Abril, o Encontro 
de Bandas Juvenis, teatro com a 
peça «Mentira a Quanto Obrigas», 
pelo Teatro Regional da Serra de 
Montemuro, e a encerrar a progra- 
mação, o espetáculo com os Adiafa. 
A animação na Biblioteca começou 
a 2 de julho com as comemorações 
do 1º aniversário da Biblioteca e 
Arquivo do Município de Grândola.  
Exposições, concertos, cinema ao 
ar livre e literatura marcaram o mês. 

ROTA DAS TABERNAS – EDIÇÃO DE 2022
MANTER VIVAS AS TRADIÇÕES

u

u

u

u

u

u

Casa Mostra de Produtos 
Endógenos

Taberna 
dos Mosqueirões

Café Ruas – Azinheira 
dos Barros

A Venda – Silha 
do Pascoal

Café da Mina 
– Lousal

A Taberna 
– Sobreiras Altas

u

u

“Músicas das três 
Culturas”

“Contopias” 
– Jorge Serafim 
e Luzia Rosário
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Os investimentos turísticos  
na faixa litoral do Concelho  
têm sido notícia nos vários ór- 
gãos de Comunicação Social. 
O que está a acontecer em con- 
creto?
Desde os anos 60 que na zona li- 
toral do Concelho existe proprie-
dade privada e nos anos 70 come- 
çaram a instalar-se em Troia os pri-
meiros grandes empreendimentos  
turísticos. Para salvaguardarmos 
os interesses da população, a eco-
nomia local tradicional e o ambien- 
te, elaborámos no início dos anos 
80 um Plano de Intervenção Inte-
grada para a Faixa Litoral de Grân-
dola e nos anos 90 o primeiro Pla-
no Diretor Municipal. Estes foram 
dos primeiros instrumentos de pla- 
neamento municipal do país – es-
senciais para que no nosso Conce-
lho não acontecesse aquilo que se 
estava a verificar no Algarve ou na 
costa espanhola. 

“TODOS OS INVESTIMENTOS TÊM 
DE CONTRIBUIR PARA MELHORAR 
A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO”
“Estamos fortemente 
empenhados em 
encontrar soluções 
ao nível municipal 
que respondam 
às principais necessidades 
da população, 
principalmente 
a habitação”. 

ENTREVISTA: ANTÓNIO FIGUEIRA MENDES – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA
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tes investidores têm demonstrado 
preocupação com o impacto am-
biental e optado por soluções de 
menor impacto, mais reduzidas e  
que preservam e valorizam a pai-
sagem e a sua flora. Isto é um bom 
principio que devemos incutir em 
todos os investimentos.

Houve recentemente uma reu-
nião entre a Câmara e estes in-
vestidores. O que está em cima 
da mesa?
Estamos, como sempre, empenha- 
dos em alcançar soluções que vi- 
sem o desenvolvimento sustentá- 
vel do nosso Concelho. Nesse sen-
tido reunimos com os investidores 
que têm ativos onde ainda não há  
construção para, por um lado, acor- 
darmos uma redução do número 
de camas que lhes estão atribuídas, 
e por outro discutir soluções hídri- 
cas alternativas – nomeadamente 
a dessalinização da água do mar 
para utilização na rega de espaços 
verdes. Houve uma grande unani- 
midade entre todos e estamos con- 
fiantes que em breve se consiga al-
cançar um importante acordo en- 
tre todas as partes.

Há alguma apreensão nos Gran- 
dolenses tendo em conta toda 
esta mediatização do concelho. 
Que mensagem quer deixar nes- 
te momento?
Compreendemos as preocupações  
dos Grandolenses e podemos as- 
segurar que continuamos empenha- 
dos em garantir que os investimen- 
tos no Concelho, quer no turismo 
quer em outra área, devem contri- 
buir para a melhoria da qualidade  
de vida da população e respeitar a  
natureza e o ambiente. Não permiti- 
remos que se limite o acesso e usu- 
fruto daquilo que sempre foi público!
Estamos também fortemente em- 
penhados em encontrar soluções 
ao nível municipal que respondam 
às principais necessidades da po-
pulação, principalmente a habita-
ção. Paralelamente continuamos a  
trabalhar para que o Governo cum- 
pra as suas promessas em áreas 
essenciais como a saúde, a educa-
ção e a segurança.

Mas atualmente estão a avan-
çar vários empreendimentos…
O Concelho de Grândola chegou a 
ter atribuídas mais de 100 mil ca- 
mas turísticas, um número que foi  
reduzindo ao longo dos anos. Atual- 
mente a faixa litoral do Concelho 
tem atribuídas cerca de 19 mil ca- 
mas – previstas nos vários planos  
que foram sendo aprovados – em 
articulação com as várias entida-
des nacionais. Das camas previs-
tas apenas avançaram os investi- 
mentos na península de Troia. To-
dos os outros projetos, alguns de-
les chegaram a ser considerados 
Projetos de Interesse Nacional, fi- 
caram “congelados” por falta de in- 
vestidores. O que se está a verifi-
car agora é que esses vários ativos 
foram vendidos a novos investido-
res e começam a concretizar-se.

Há quem afirme que foi o PDM de 
2017 que “abriu a porta” a todo 
este investimento. Confirma?
Obviamente que não foi. Estes gran- 
des investimentos estão programa- 
dos há dezenas de anos.  Associar  
a revisão do PDM em 2017 é que-
rer confundir as pessoas. Na revi- 
são de 2017 tentámos foi que os 
novos investimentos que surgissem 
se direcionassem para o interior do  
Concelho. Contudo, isso não se veri- 
ficou e tivemos de suspender par-
cialmente o PDM nas zonas onde 
havia excesso de procura – Carva- 
lhal e Melides – muito motivada por  
uma especulação imobiliária.

Existe hoje mais conhecimento 
e preocupação relativamente ao  
impacto ambiental. A Câmara po- 
de travar a construção destes 
grandes empreendimentos?
Tendo em conta os Planos de Por-
menor aprovados, a Câmara tem 
de analisar os projetos e verificar 
se cumprem o que lá está defini-
do. Se estiverem em conformida-
de e com pareceres positivos das 
várias entidades, como a Agência 
Portuguesa do Ambiente e o ICNF 
– que verificam o impacte ambien-
tal – a Câmara não pode impedir 
que avancem e tem de cumprir a  
lei. Importa referir que muitos des- 

“NÃO PERMITIREMOS QUE SE LIMITE O ACESSO
E USUFRUTO DAQUILO QUE SEMPRE FOI PÚBLICO!”
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Grândola faz parte do con- 
junto de 15 municípios (Por- 
to, Amarante, Maia, Gon-
domar, Guimarães, Leiria, 

Torres Vedras, Batalha, Tomar, 
Santarém, Rio Maior, Grândola, 
Ourique, Almodôvar, Castro Ver-
de) que integram o Projeto. No dia 
3 de junho realizou-se a primeira 
ação em Grândola, junto aos Pa-
ços do Concelho, com a presença 
do Executivo Municipal, do Presi-
dente da Assembleia Municipal,  
dos Presidentes das Juntas de Fre- 

n O Prémio Dr. Evaristo de Sousa 
Gago distinguiu, no passado dia 
24 de junho, os melhores alunos 
do 2 º e 3 º ciclos do Ensino Básico, 
do Ensino Secundário Profissio-
nal e Regular referente ao ano le- 
tivo 2020/2021, numa cerimónia 
que se realizou no emblemático 
Cineteatro Grandolense. Foram 
vencedores ex aequo do Prémio 
de melhor aluno do 2 º ciclo do en- 
sino básico: Diogo Afonso Perei-
ra Louro, Matilde Correia Falcão 
e Rita Victorino Romão Botelho 
Mourão. O prémio para o melhor 
aluno do 3 º ciclo do Ensino Bá- 
sico foi entregue a Sofia da Con- 
ceição Tojinha Pereira, Luís Filipe 
Pires Correia recebeu a distinção 
de melhor aluno do Ensino Secun- 
dário Regular, e Margarida Bar-
roja da Custódia foi a vencedora 
do prémio para a melhor aluna do  
Ensino Secundário Profissional. 
Desde a 1ª cerimónia que se rea- 
lizou no ano letivo de 1994 / 1995 

guesia de Grândola e de Azinheira 
dos Barros e de técnicos munici-
pais. Entre as diversas atividades 

já foram distinguidos 92 alunos 
do nosso concelho. O Prémio re-
sulta da parceria entre a Comissão 

previstas no projeto, destacam-se 
a criação de um manual de boas 
práticas de acessibilidades e de 
um selo de acessibilidades, a or-
ganização de ações de capacita-

ção e sensibilização nas escolas 
e a promoção de ações denomi-
nadas “ponha-se no nosso lugar” 
com autarcas, técnicos e empre-
sas locais.

Pró-Monumento ao Dr. Evaristo 
de Sousa Gago, a Caixa de Crédi-
to Agrícola Mútuo da Costa Azul 

e a Câmara Municipal de Grândo-
la, como homenagem ao legado 
do Dr. Evaristo de Sousa Gago.

MUNICÍPIO CONTINUA A APOSTAR 
NA ACESSIBILIDADE E NA INCLUSÃO

SEIS ALUNOS DO CONCELHO DISTINGUIDOS 
COM O PRÉMIO DR. EVARISTO SOUSA GAGO

Com o objetivo de contribuir 
para um país mais acessível 
e uma sociedade mais 
inclusiva, a Associação 
Salvador criou o projeto 
“+Acesso para Todos – Por 
comunidades mais 
inclusivas”, com o apoio 
da Portugal Inovação Social. 

u A primeira ação 
do projeto destinou-se 
a autarcas e técnicos 
municipais
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Carlos Papacinza foi o ven- 
cedor da Ultra com o tem- 
po de 03h02min51s. Edgar  
Matias – embaixador da 17ª 

edição da prova – classificou-se 

go a seguir, com o tempo de 
04h44min44s.
Na Corrida Atlântica, Bruno Pai-
xão voltou a conquistar o 1º lugar 
com o tempo de 00h48min35s. 
No setor feminino, Kcénia Bou-
grova conquista, também pelo se- 
gundo ano consecutivo, o pódio 
da Corrida Atlântica com o tem-
po de 00h58min10s. No conjunto 
das duas competições participa-
ram 488 atletas (146 nos 43 km 
e 342 na distância dos 15 km). A 
prova contou com a participação 
de 28 atletas de 13 países: China, 
França, Canadá, E.U.A., Suíça, Viet- 
nam, Holanda, Espanha, Angola, 
Grécia, Luxemburgo e Brasil.

As praias do concelho 
encheram-se com milhares 
de apoiantes, amigos e 
família que prestaram apoio 
e incentivo aos quase 500 
atletas participantes na Ultra 
Maratona e na Corrida 
Atlântica que se realizaram 
no dia 31 de julho. 

u Carlos Papacinza foi 
o vencedor da Ultra

em 2º lugar com 03h08min34s e 
o 3º lugar do pódio masculino foi 
conquistado por Miguel Ângelo Ar- 
sénio com 03h16min09s. No se-
tor feminino, a atleta Patrícia Se- 

rafim sagrou-se novamente cam- 
peã com 03h36min34s. O 2º lu- 
gar pertence à embaixadora e ve- 
terana da prova, Chantal Xhervelle,  
com o tempo 04h35min52s. Isa- 
bel Moleiro alcançou a meta lo- 

DEZENAS DE JOVENS PARTICIPAM 
NOS PROJETOS DE DINAMIZAÇÃO 
DE TEMPOS LIVRES DO MUNICÍPIO

i

Com a chegada do verão e o fim do ano letivo, o município deu início a 
dois projetos de ocupação de tempos livres para os jovens do conce-
lho, um em contexto de educação não formal – Bora Lá Bulir – e outro 
com um programa extenso de atividades que se realizam nas férias 
escolares – Vivam as Férias.
95 jovens do concelho com idades compreendidas entre os 15 e os 25 
anos integram este ano o “Bora Lá Bulir” — programa ocupacional de 
verão, que se desenvolve entre 1 de julho e 13 de setembro. Cada jo-
vem participante tem uma ocupação diária de 4 horas durante 10 dias 
úteis. O regresso do “Bora Lá Bulir” permite a estes jovens o acesso 
a uma experiência enriquecedora e conhecedora da atividade laboral 
em contexto de educação não formal, em serviços da Câmara Munici-
pal, Juntas de Freguesia, associações e IPSS.
Cerca de 80 jovens participaram no programa de ocupação dos tem-
pos livres promovido pelo município que retomou, este ano, a sua pro-
gramação em pleno com diversas atividades durante o mês de julho 
e agosto. Passeios, idas à praia e a piscinas, oficinas e workshops, 
sessão de contos, teatro e atividades desportivas foram algumas das 
atividades que se realizaram em vários locais do concelho.

ULTRA MARATONA ATRAIU CENTENAS 
DE ATLETAS À FRENTE ATLÂNTICA 
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Em julho de 1948, o General 
José Maria Mendes Ribeiro 
Norton de Matos2 (Ponte 
de Lima, 1867 – Ponte de 

Lima, 1955) anunciou a sua can-
didatura à presidência da Repú-
blica, em oposição ao Marechal 
António Óscar Carmona3, com o  
apoio de uma força heterogénea 

A CANDIDATURA DO GENERAL 
NORTON DE MATOS À PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, EM 19491
Após a II Guerra Mundial 
(1939 – 1945), o derrube dos 
regimes ditatoriais europeus 
provocou a primeira grande 
crise política do Estado Novo, 
tendo-se generalizado o 
sentimento de que a ditadura 
de Oliveira Salazar não 
resistiria à emergência 
de novas democracias na 
Europa e ao início do processo 
de descolonização. 

1 REVEZ, Ricardo, «Indomada e Indomável». A candidatura de Norton de Matos à presidência da República (1948 – 1949). Boletim da Assembleia da República [Em linha]. [Consultado em fevereiro de 2022]. 
Disponível em https://app.parlamento.pt/comunicar/Artigo.aspx?ID=1344
2 Presidindo ao Movimento de Unidade Nacional Antifascista desde a sua criação (organização clandestina criada pelo Partido Comunista Português, em 1943, que prosseguia a coordenação de forças 
políticas de oposição ao Estado Novo), Norton de Matos era um dos republicanos históricos mais notáveis, tendo desempenhado cargos políticos de destaque durante a 1.ª República (Ministro das Colónias 
e Ministro da Guerra, entre outros); fora Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano Unido e participou em diversas conspirações de oposição ao regime ditatorial.  
3 Presidente da República desde 1926.
4 ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA – Fundo José Mendes Ribeiro Norton de Matos, Candidatura à Presidência da República, Comissão dos Serviços Centrais da Candidatura, Circulares/Comunicados, 
Manifesto «À Nação» por Norton de Matos (PT/MPTL/GNM-J/CSCC/009/000010).
FUNDAÇÃO MÁRIO SOARES – Fundo Alberto Pedroso, Candidatura Norton de Matos, «À Nação». Pasta: 09768.020.
5 ARQUIVO MUNICIPAL DE GRÂNDOLA – Fundo Câmara Municipal de Grândola, Copiador de correspondência confidencial da Câmara Municipal de Grândola para o Governador Civil do Distrito de Setúbal, 
25 de fevereiro de 1949.
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que reunia republicanos, socia- 
listas, comunistas, maçons, anar- 
cossindicalistas, elementos do 
grupo de intelectuais apartidário 
«Seara Nova», monárquicos pro-
gressistas e católicos. 
A candidatura preconizava a ru-
tura com o regime vigente, através 
da amnistia aos presos políticos; 
da extinção dos campos de con- 
centração, da polícia política e das  
suas práticas de tortura; da aboli-
ção da censura; da garantia de li- 
berdade de organização e atuação 
aos partidos políticos e da restitui- 
ção da liberdade aos portugueses.
A campanha iniciou-se em 2 de 
janeiro de 1949, granjeando um 
enorme apoio popular. O Gover-
no empenhou-se em sabotar as 
ações de campanha (recorrendo 
à censura e efetuando proibições 
e prisões), bem como em viciar o 
processo eleitoral, à semelhança 
do que já havia feito nas legislati- 
vas de 1945. Existiam fraudes nos  
cadernos do recenseamento elei- 
toral e não estava garantida a fis- 
calização do ato eleitoral pela opo- 
sição democrática. Neste contex- 
to, e confrontando-se ainda com as  
incoerências internas e a dissidên- 
cia entre os grupos que suportavam  
a sua candidatura, o General Norton  
de Matos anunciou a desistência nas 
vésperas das eleições4, realizadas 
em 13 de fevereiro de 1949.

u Cartaz da campanha 
de Norton de Matos 
para as eleições 
presidenciais de 1949, 
Ephemera – Biblioteca 
e Arquivo de José 
Pacheco Pereira.
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TURISMO | Grândola marcou 
presença na 58 ª Feira Nacional 
de Agricultura

COMEMORAÇÕES | Dia Mundial 
da Criança

ARTE | Exposição de Escultura “À 
Superfície” – Alunos da Faculdade 
de Belas Artes Univ. Lisboa

CULTURA | Espetáculo Mais Alto

CULTURA | Apresentação do livro 
“Gosto Mais de Ti que Qualquer 
Coisa” de Maria Prates

PATRIMÓNIO | Visitas guiadas 
ao depósito do Arquivo Municipal

GASTRONOMIA | Semanas 
Gastronómicas - Ementas com flores

EDUCAÇÃO | Um dia com a G.N.R. 
– Demonstração

ARTE | Exposição “Memórias” 
de José António Rafael

SAÚDE | Ação de sensibilização 
sobre a importância da água 

CULTURA | Apresentação do livro 
“Comboio na Duna” de Silvério 
Manata

DESPORTO | Grândola recebeu 
Clínica da Fundação Real Madrid

SOCIAL | Apresentação pública 
do Projeto Adélia

ENVELHECIMENTO ATIVO | 
Atividades de Encerramento – Arraial 

CULTURA | Concerto – John Wesley 
Harding
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n Azinheira dos Barros e o Lou-
sal atravessam um dos mais im- 
portantes momentos da sua his- 
tória recente: a oportunidade vi- 
sível e real de inverter a quebra  
populacional que se agravou nas  
últimas décadas. Aliás, o cres-
cimento dos últimos anos na al- 
deia de Azinheira dos Barros, com  
a fixação de primeira habitação  
de muitos casais jovens e com fi- 
lhos, demonstrou que existem con- 
dições reais para intensificar a fi- 
xação de mais casais e, assim, con- 
trariar a perda populacional. Des- 
ta forma, e porque a procura é  
permanente (e cada vez mais in- 
tensa), a Junta de Freguesia está  
a relançar a campanha de sensibi-
lização para que os proprietários 
de casas vazias ou devolutas (al- 
gumas há 30 ou 40 anos), pos-
sam disponibilizá-las para venda  
e/ou arrendamento. É fundamen- 
tal que não existam casas vazias  
ou devolutas nas nossas aldeias 
para ajudar no crescimento e re- 
juvenescimento das nossas comu- 
nidades. Este é um momento de- 
cisivo, que apenas tenderá a in-
tensificar-se nos próximos anos.

n O mês de agosto trouxe com ele 
a Feira de S. Romão do Carvalhal 
que deu início no passado dia 11  
de agosto a quatro noites de folia, 
música, diversão e convívio. Com 
uma imagem renovada e algu- 
mas novidades, o recinto da Fei- 
ra foi visitado por centenas de  
pessoas que aproveitaram da me- 
lhor forma estas noites de verão.  
Com diversos Stands, tasquinhas  
para comer e beber e os anima- 
dos concertos musicais que se 
prolongaram noite dentro, foram  
4 dias bastante animados. Tam- 
bém um ponto alto destas Festas 
foi a Missa e Procissão em honra 
do nosso Padroeiro o São Romão. 
Este evento foi realizado com a 
dedicação de toda a equipa da  
Junta de Freguesia do Carvalhal,  
o apoio do Município, a parceria  
da Juventude Desportiva do Car-
valhal, Centro Social do Carvalhal 
e com os nossos Patrocinadores. 
A todos muito Obrigado.

n A Junta de Freguesia de Grân- 
dola e Santa Margarida da Ser-
ra foi distinguida com o galardão  
Autarquia do Ano 2022, na área  
Apoio Social, Sub-Categoria Apoio 
às Crianças, com o projeto Ludo-
teca.
O Prémio Autarquia do Ano, atri- 
buído pela Lisbon Awards Group  
numa parceria com o jornal ECO,  
nasceu com o objetivo de home- 
nagear os municípios e fregue- 
sias que se destacam, nas mais  
variadas áreas, pelas suas práti- 
cas inovadoras e de gestão rigo- 
rosa do interesse público. Esta  
distinção é mais um reconheci- 
mento do Projecto Ludoteca, que  
ao longo dos 34 anos de vida, 
sempre foi uma instituição que 
apoiou e apoia as crianças e suas  
famílias. Damos os parabéns a 
quem há 34 anos pensou este pro- 
jecto e aos executivos seguintes  
que o continuaram. Este prémio  
vai para todas e todos os traba- 
lhadores da Junta de Freguesia  
de Grândola e Santa Margarida 
da Serra. O trabalho desenvol-
vido nesta casa única e mágica, 
em prol das nossas crianças e 
suas famílias é um trabalho lou-
vável e de excelência.

n A equipa de BTT da JDM/Snack  
Bar Pinheiro da Chave, esteve em  
grande destaque na 14ª Meia Ma- 
ratona, Rota do Medronho, em 
Amoreiras Gare. Esta prova rea- 
lizou se no dia 10 de julho, e con- 
tou para a Taça Concelhia de Ode- 
mira de 2022, com todos os atle- 
tas a terem um excelente desem- 
penho. Os resultados individuais  
obtidos, foram o 2º lugar (2º da  
Geral) do Rodrigo Mateus, o 4 º  
lugar (7º da Geral) do Hélder Can- 
deias, e o 9º lugar (19º da Geral) 
do José Domingos, que permiti- 
ram à equipa, seguir no 3º lugar  
por equipas na taça Concelhia de  
Odemira. A Junta de Freguesia de  
Melides, nesta época de grande 
risco de fogos, tem instalado num  
dos veículos da Autarquia um sis- 
tema que permite dar uma res- 
posta imediata em caso de emer- 
gência. Encontram-se praticamen- 
te em fase de conclusão as obras  
do Novo Centro Oleiro e do Fu- 
turo Pólo de Saúde de Melides.  
De 12 a 15 de agosto realizam-se  
as Festas da Paróquia de Melides, 
com bailes populares, comes e  
bebes, quermesse e a tradicional  
procissão. As praias da Freguesia 
de Melides, foram galardoadas 
nesta época balnear com Bandei-
ra Azul.

AZINHEIRA 
DOS BARROS CARVALHAL

GRÂNDOLA E SANTA 
MARGARIDA DA SERRA MELIDES

JUNTA DE FREGUESIA 
RELANÇA APELO PARA 
USO DE HABITAÇÕES 
VAGAS OU DEVOLUTAS

FEIRA 
SÃO ROMÃO-CARVALHAL 
2022

JUNTA DE FREGUESIA 
RECEBE PRÉMIO 
AUTARQUIA 
DO ANO 2002

ATIVIDADES 
NA FREGUESIA

OS CONTEÚDOS APRESENTADOS SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS DE FREGUESIA
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n O Município concluiu recentemente os 
trabalhos de renovação de infraestruturas 
nesta localidade, nomeadamente, 
a substituição da rede de abastecimento 
de água, que se encontrava em muito mau 
estado, e a pavimentação integral nas Ruas 
Dr. Jacinto Nunes, Rua Dr. António Pereira 
Barradas e Rua da Igreja. 

n  Está em fase de conclusão a empreitada 
de construção da nova rede de águas residuais 
na Alameda da Feira de Agosto e zona 
limítrofes. A intervenção, com um custo 
superior a 50 mil €, inclui a desativação 
da estação do parque de feiras e a instalação 
de um novo coletor com ligação à Alameda 
da Feira, e a construção de um novo coletor que 
dará continuidade ao escoamento das águas 
residuais domésticas afluentes desta via.

n Estão concluídos os trabalhos de arranjos 
exteriores no Bairro de Santiago, no Lousal. 
A intervenção, no valor superior a 110 mil €, 
incluiu a conclusão de pavimentação 
do espaço público na parte sul dos lotes 24 
a 27 e a construção de uma estrutura 
de contenção de terras numa extensão 
de cerca de seis metros. 

MUNICÍPIO RENOVA 
INFRAESTRUTURAS 
EM AZINHEIRA DOS BARROS

NOVA REDE DE DRENAGEM 
DE ÁGUAS RESIDUAIS NA 
ALAMEDA DA FEIRA DE AGOSTO

ESTÁ CONCLUÍDA A ESTRUTURA 
DE CONTENÇÃO DE TERRAS NO 
BAIRRO DE SANTIAGO – LOUSAL

BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA 543 
ENTRE A ALDEIA DA JUSTA 

E O ENTRONCAMENTO DOS CADOÇOS 
JÁ ESTÁ EM CONCURSO PÚBLICO

n Está a decorrer o concurso público da 1ª fase 
de beneficiação da estrada 543 – troço entre a Aldeia 
da Justa e o entroncamento para os Cadoços. 
A intervenção, com um valor de referência 
de 950 mil €, contempla o aumento da zona urbana 
em cerca de 250 metros, a requalificação de cerca 
de 500 metros de pavimento rodoviário e a renovação/ 
construção de infraestruturas de água, drenagem 
pluvial, esgotos, rede elétrica e iluminação pública. 
Para incrementar segurança na circulação de peões 
será introduzida sinalização dissuasora de velocidade, 
bem como, passagem de peões sobre-elevada.

950
MIL €

110
MIL €

105
MIL €

50
MIL €



OFERTA DE LIVROS 
DE FICHAS 
AOS ALUNOS 
DO 1 º CICLO

EDUCAÇÃO

O município de Grândola vai atribuir de forma totalmente gratuita os livros de fichas aos alunos do 1 º ciclo do ensino básico, 
à semelhança do que tem vindo a ser realizado nos últimos anos.
Os livros de fichas podem ser levantados no comércio local através dos vales que serão entregues aos alunos durante a primeira 
semana de aulas. Para qualquer esclarecimento ou questão relacionada com os vales para aquisição de livros de fichas deverão 
contatar os serviços de educação da Câmara Municipal de Grândola através do 269448030 ou do e-mail ase@cm-grandola.pt.




