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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
Está aí a 374ª edição da Feira de Agosto – A grande festa da história e da memória do povo do con- 
celho de Grândola, que de ano para ano, se afirma como um certame de referência Nacional,

onde a tradição e a identidade se aliam à inovação e à criatividade.
A edição de 2016 terá como grandes protagonistas a Floresta e o Montado do Concelho. 
Procuramos todos os anos dar visibilidade às nossas inúmeras potencialidades, destacando 
a importância económica que têm. Este ano, a tónica será a fileira do montado e da cortiça, 
bem como, todos os recursos florestais de que a natureza nos dotou.

Nesta edição iremos também apresentar os projetos de algumas obras que iniciaremos a curto 
prazo, nomeadamente, a requalificação do Jardim 1º de Maio, da Biblioteca Municipal e da Praça 
da República, da antiga Adega de António Inácio da Cruz e do Espaço Museológico da Igreja de 
São Pedro.
Um programa cultural de elevada qualidade, uma das maiores feiras francas do país, bares e 
restaurantes de qualidade reconhecida, um local de convívio fraterno – de encontros e reencon-
tros… São estes alguns dos motivos para não faltar a este grande evento.

Esta é a Feira de todos nós; Uma Feira especial!
Disfrutemos de tudo o que ela nos oferece!

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

A edição de 2016 terá como 
grandes protagonistas a Floresta 
e o Montado do Concelho. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

CARVALHAL RECEBEU 
SESSÃO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL

A Freguesia do Carvalhal recebeu no passado 
dia 24 de Junho a 3º Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal de Grândola. Esta foi 
a 2ª Assembleia Municipal descentralizada 
deste mandato autárquico. Prevê-se que até 
ao final do mandato, a Freguesia de Melides 
e a Freguesia de Azinheira dos Barros e São 
Mamede do Sadão também recebam 
a realização de uma Assembleia.

CÂMARA MUNICIPAL VAI 
OFERECER LIVROS ESCOLARES 
AOS ALUNOS DO 1º CICLO

A partir do próximo ano letivo todos os alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico do concelho 
de Grândola vão receber gratuitamente 
os manuais escolares. Trata-se de uma 
medida que representa um investimento 
financeiro da Câmara Municipal de Grândola 
de cerca de 30 mil euros. A aquisição 
dos manuais escolares será realizada em 
estabelecimentos do Concelho e reforça 
os diversos apoios que o Município já atribui 
no âmbito da Ação Social Escolar.

ADL REALIZOU SESSÃO 
DE ESCLARECIMENTO SOBRE 
APOIOS AO INVESTIMENTO 
EM ESPAÇO RURAL

F ficha técnica
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“
”

FEIRA DE AGOSTO VOLTA A PROMOVER       
AS POTENCIALIDADES DO CONCELHO   

António Figueira Mendes, Presidente 
da Câmara de Grândola e Maria João Duarte 
Pereira, Coordenadora Geral da ADL 
presidiram à Sessão de Divulgação de Apoio 
ao Investimento em Espaço Rural – Portugal 
2020, que decorreu dia 27 de julho 
na Biblioteca Municipal de Grândola. 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
– componente rural e Apoios Medidas 
“Leader” – pequenos investimentos 
na exploração agrícola e na transformação 
e comercialização de produtos agrícolas 
foram os temas apresentados nesta sessão.
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Atividade Municipal

Portugal acolheu o encerramento da Tour 
de Economia Social e Solidária 2016, entre 20 e 24 
de junho. Um intercâmbio de experiências de 
economia solidária entre o Brasil e a Europa que 
trouxe ao nosso país as oradoras brasileiras Edlisa 
Peixoto e Elisabeth Grimberg, a par da sua 
passagem pela Bulgária, Eslovénia e Croácia. 

No dia 21 de junho, as oradoras estiveram em 
Grândola para o debate organizado pelo Instituto 
Marquês de Valle Flôr, em parceria com 
o Município de Grândola, ”Alternativas em prática: 
exemplos de Economia Social e Economia 
Solidária” seguido de apresentação 
do documentário “Palmas”, de Edlisa Peixoto. No 
debate moderado por Joana Correia, Coordenadora 
do Centro da Universidade Aberta de Grândola, que 
decorreu no Cineteatro Grandolense, a realizadora 
Edlisa Peixoto apresentou o seu documentário 
“Palmas” dando a conhecer aquele que foi 
o primeiro Banco Comunitário do país. Elisabeth 
Grimberg, co-fundadora do Instituto Pólis, em São 
Paulo, abordou a questão da luta pelo 
reconhecimento do trabalho dos catadores 
de resíduos sólidos. A iniciativa enquadra-se 
no projeto europeu SSEDAS – Economia Social 
e Solidária e aposta numa reflexão e ação conjuntas 
do público europeu, em geral, e de dezenas de 
parceiros da Tour, em particular, sobre a temática. 

Já está em funcionamento, na Aldeia do Carvalhal, 
o Posto Avançado de Meios de Socorro dos Bom- 
beiros Mistos de Grândola. Este Posto, que se si- 
tua em terrenos Municipais – junto ao Centro Es- 
colar do Carvalhal, funciona todos os dias, das 8 
da manhã às 8 da noite e é composto por uma 
equipa de 4 bombeiros, apoiados por um veículo 
de 1ª intervenção no combate a incêndios e por 
uma ambulância. Esta iniciativa resulta de um 
esforço conjunto entre a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Mistos de Grândola, Câmara Muni- 
cipal de Grândola, Junta de Freguesia de Carva- 
lhal e conta com o apoio financeiro de alguns inves- 
tidores, nomeadamente, os Srs. Jacqueline e Mor- 
timer Sackler em representação da Sociedade 
NIXIE LLC. Esta Sociedade atribuirá este ano um 
apoio de 100 mil euros à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos de Grândola e garantirá o 
mesmo valor nos próximos 4 anos, em parceria 
com outros investidores do Carvalhal.

JOSÉ MOURINHO 
APADRINHA NOVO 
CENTRO DE ESTÁGIOS 
DE TRÓIA

Já está em construção o novo centro de 
estágios desportivos de Tróia, concelho 
de Grândola, que vai receber 
a designação "One Tróia José Mourinho 
Training Centre". O treinador português 
apadrinha, deste modo, o novo projeto da 
sonae capital que conta com dois campos 
de futebol, zona de treino de guarda-redes 
e sala de reuniões. Em entrevista à SIC, 
José Mourinho disse sentir-se honrado 
por associar o seu nome ao novo projeto 
de Tróia pela sua longa e forte ligação 
à península e afirmou que o novo centro 
beneficia do enquadramento perfeito 
e que reúne todas as condições “ tem 
aquilo que é preciso para uma equipa 
de alto nível poder trabalhar sem ter 
nenhum tipo de lacunas.” Para o 
Presidente da Câmara de Grândola, 
António Figueira Mendes, o novo centro 
de estágios “vem aumentar, diversificar 
e valorizar a oferta em Tróia e representa 
um forte contributo no combate à 
sazonalidade do turismo no Concelho”.

MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA 
ASSOCIA-SE À CAMPANHA 
NACIONAL DE RASTREIO 
DO CANCRO DA MAMA

A Unidade Móvel de Rastreio do Cancro 
da Mama da Liga Portuguesa contra 
o Cancro desenvolveu no Concelho de 
Grândola a campanha “Prevenir Faz Toda 
a Diferença” que se traduziu na realização 
gratuita de mamografias a mulheres 
assintomáticas com idade compreendida 
entre os 45 e os 69 anos. Entre 16 de 
junho e 29 de julho a Unidade Móvel 
esteve estacionada no Carvalhal, Melides, 
Azinheira de Barros e em Grândola, onde 
os exames radiológicos foram realizados 
e estudados por dois radiologistas. 
Posteriormente, se necessário, 
as mulheres serão encaminhadas para 
instituições hospitalares para tratamento. 
A Unidade Móvel de Rastreio do Cancro 
da Mama que a nível nacional já realizou 
mais de 3 milhões de mamografias 
de rastreio regressa daqui a dois anos.

CARVALHAL TEM POSTO AVANÇADO     
DE MEIOS DE SOCORRO DURANTE O VERÃO   

O Presidente da Câmara Municipal de Grândola, 
acompanhado do Presidente da direção e pelo Co- 
mandante da Associação Humanitária dos Bom- 
beiros Mistos de Grândola visitou no passado dia 
12 de julho o CMA – Centro de Meios Aéreos de 
Grândola, que se encontra em funcionamento des- 
de o primeiro dia da fase “Charlie”, para a apre- 
sentação do dispositivo de combate a incêndios, 

que irá estar presente no terreno até 30 de setem-
bro. O dispositivo conta com os seguintes meios 
aéreos: um helicóptero de combate a incêndios e 
uma tripulação de 5 elementos, mais 2 de pre- 
venção, que permitirá dar resposta num raio de 40 
km, abrangendo deste modo o concelho de Grân- 
dola e grande parte do sul do distrito de Setúbal e 
parte do distrito de Beja. Os meios terrestres dos 
bombeiros mistos de Grândola, são constituídos 
por uma equipa ECIN (equipa de combate a incên-
dios florestais) de 5 elementos e uma equipa ELAC 
(equipa logística de apoio ao combate) de 2 ele- 
mentos. O município de Grândola, em parceria 
com o ICNF, tem também no terreno uma equipa 
de 5 sapadores florestais, com uma viatura, para a 
primeira intervenção. Recorde-se que o município 
de Grândola fez um investimento de mais de 50 mil 
euros, num conjunto de ações de prevenção, vigi- 
lância e apoio ao combate contra incêndios.

APRESENTAÇÃO DO DISPOSITIVO      
DE COMBATE A INCÊNDIOS    

GRÂNDOLA RECEBEU TOUR       
DA ECONOMIA SOLIDÁRIA    
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A TABERNA CASA DIMAS TABERNA DOS MOSQUEIRÕES

TABERNA JUSTENSE TABERNA DO AGOSTINHO TABERNA VERGA A MOLA

Um ano depois da primeira edição “As Semanas 
Gastronómicas” promovidas pelo município 
de Grândola continuam a ser um sucesso! 
A iniciativa gastronómica teve início em julho 
de 2015 e desde então já deu a provar 
os produtos da região e característicos da Dieta 
Mediterrânica. Com uma forte participação 
dos restaurantes do Concelho e uma grande 
adesão dos amantes da cozinha tradicional, 

as Semanas Gastronómicas têm despertado 
também o interesse da comunicação social. 
Foram várias as reportagens sobre esta 
iniciativa na televisão, em jornais e revistas 
de grande tiragem a nível nacional. 
A 10ª edição decorreu entre 15 e 24 de julho 
em 14 restaurantes e foi dedicada aos sabores 
frescos e refrescantes do Gaspacho, Saladas 
e Beldroegas.

MOSTRAS GASTRONÓMICAS

ROTAS DAS TABERNAS – 22ª EDIÇÃO  
Em Grândola há mais de 20 anos que a Câmara 
Municipal promove uma Rota das Tabernas que 
dá a conhecer estes locais de tradição e costu- 
mes, onde os petiscos aliados à animação musi-
cal são os principais ingredientes para momen-
tos únicos de degustação numa viagem aos sa- 
bores da melhor cozinha alentejana. A iniciativa 
com o apoio do Turismo de Portugal que preten- 
de revitalizar as tabernas e promover a gastro- 
nomia, decorreu entre 10 de Junho e 9 de Julho 
em seis tabernas do concelho: Taberna Justense 
(Aldeia da Justa), Taberna dos Mosqueirões (Mos- 

queirões), Taberna do Agostinho (Santa Margari-
da da Serra), A Taberna (Sobreiras Altas), Casa 
Dimas (Santa Margarida da Serra) e Taberna Ver- 
ga a Mola (Brejinho d´Água). A pensar no reforço 
da promoção da comida típica da região e devido 
à grande adesão registada nas edições anterio- 
res, as tabernas participantes apresentaram 
petiscos diferentes durante vários dias. Moeli- 
nhas, torresmos de rissol, coelho bravo frito, massi- 
nha de pombo bravo, feijoada de catacuzes, 
javali estufado, frango com pimentos, açorda de 
bacalhau com tomate ou jantarinho foram al- 

guns dos petiscos servidos à mesa e que delicia-
ram todos os que marcaram presença nesta edi- 
ção do evento. 
A Rota das Tabernas é também um momento 
único para saborear os sons do Alentejo. Grupo 
Coral Moças da Aldeia, Os Alentejanos, Maravi- 
lhas do Alentejo, Os Vocalistas, Beira Serra, Falta 
Um, Grupo Coral Feminino As Rosinhas da Boa- 
vista, Os Artesãos da Música e o Grupo Coral e 
Instrumental da Câmara de Almodôvar comple-
taram o “menu cultural” da iniciativa que prome- 
te regressar no próximo ano.

CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL DA CANÇÃO 
DE PROTESTO – ICPSONG'16

Refletir sobre relações diversas entre 
canções de protesto e processos de mudança 
social nos séculos XX e XXI, foi o principal 
objetivo da ICPSong'16 que decorreu entre 15 
e 17 de Junho com um programa académico 
e social diversificado, repartido entre Lisboa 
e Grândola. A iniciativa insere-se no plano 
de atividades do 1º ano do Observatório 
da Canção de Protesto recentemente fundado 
em Grândola. Neste âmbito, o Cine Granadeiro 
Auditório Municipal recebeu no dia 16 de junho, 
a palestra “Songs of the Arab Revolutions” 
apresentada pelo Prof. Dr. Michael Frishkopf, 
da University of Alberta, Canadá. A Conferência 
Internacional da Canção de Protesto e 
Mudança Social foi organizada pelo Instituto 
de Etnomusicologia - Centro de Estudos em 
Música e Dança, Instituto de História 
Contemporânea da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas (FCSH), Universidade Nova 
de Lisboa e Câmara Municipal de Grândola. 
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Marta Barroja da Custódia, 17 anos 
(setor de aprovisionamento – armazém) 
“Posso garantir que o “bora lá bulir” foi uma experiência 
única que não sei se voltarei a repetir mas que serviu 
essencialmente para poder experienciar aquilo que 
é o mundo do trabalho, algo que eu adoraria voltar 
a repetir neste ou noutro departamento.”

Noventa e cinco jovens do concelho de Grândola 
(mais 30 que no ano passado) com idades compreen- 
didas entre os 15 e os 25 anos integram este ano o 
“Bora Lá Bulir” programa ocupacional de verão 
que se desenvolve entre 21 de junho e 16 de 
setembro. Este ano o Município alargou também o 
programa a mais locais de trabalho e diferentes 
áreas de intervenção municipal: Educação, despor- 
to, informática, aprovisionamento, ambiente, comu- 
nicação, turismo e arquivo. À semelhança do ano 
passado os jovens foram ainda colocados nas Bi- 
bliotecas de praia e de jardim e também nas Jun- 
tas de Freguesia do Concelho. Cada jovem partici-
pante tem uma ocupação diária de 4 horas duran-
te 10 dias uteis. Oito jovens integrados no pro- 
grama partilharam a sua experiência profissional 
no âmbito deste projeto que, recorde-se, foi lança-
do pela Câmara Municipal em 1999.

BORA LÁ BULIR
MUNICÍPIO PROMOVE PROGRAMA OCUPACIONAL DE VERÃO PARA MAIS DE 90 JOVENS 

João Daniel de Sena Gomes Pequeno, 24 anos  
(setor de ambiente – espaços verdes)  
“O “bora lá bulir” permite ter uma visão diferente sobre a 
forma como o trabalho é feito, visto não sermos observadores. 
A integração com os trabalhadores da CMG permite um 
desenvolvimento de skill de trabalho em equipa real”

Miguel Alexandre Pereira Chainho, 15 anos   
(divisão de cultura – Biblioteca Municipal)  
“Estou a gostar muito desta nova experiência, acho que 
as pessoas são muito simpáticas comigo e isso faz com que 
o “clima” no trabalho seja muito bom. Estou a gostar do 
que faço e acho que é uma grande oportunidade para os 
próximos trabalhadores do nosso país adquirirem alguma 
experiência e assim podermos vivenciar o que os adultos 
fazem para meter comida na mesa para si e para a sua família.”

Nelson Augusto Moreno Roberto, 16 anos  
(setor de segurança, higiene e saúde no trabalho)                 
“Tenho estado a gostar muito desta experiência no “bora 
lá bulir”, é uma experiência única que nos dá a oportunidade 
de ver como é o mundo do trabalho, espero poder repetir 
para o próximo ano.”

Eduardo Rafael Gomes, 17 anos  
(setor de ambiente – espaços verdes)  
“Em primeiro lugar, o estúdio jovem deu-nos a oportunidade 
de estar cara a cara com o mundo do trabalho; em 2º, 
esta experiência tem-me mostrado como é trabalhar 
e aprender com pessoas que o fazem no seu dia-a-dia”

Micaela Filipa Pereira Feliciano, 17 anos   
(divisão de educação – jardim de infância de Grândola n.º 2)   
“Estou a gostar da experiência na creche e espero poder 
voltar a repetir. Obrigada.”

Ana Margarida Parreira Sequeira, 17 anos   
(divisão de educação – jardim de infância de Grândola n.º 1)   
“Trabalhar no “bora lá bulir” está a ser inesquecível. 
Esta nova experiência permitiu-me ganhar mais 
responsabilidade e autonomia.”

Júlia Ferreira Alcaçarenho, 15 anos    
(divisão de educação – jardim de infância de Grândola n.º 1)    
“O projeto “bora lá bulir” está a ser uma excelente 
experiência, uma vez que dá aos jovens uma pequena ideia 
do que o futuro lhes espera, horários, responsabilidades, 
ensina a trabalhar com gente nova, entre outras coisas do 
mundo do trabalho. Apesar de trabalharmos pouco tempo, 
todos nós damos o nosso melhor e gostamos daquilo que 
fazemos. No meu caso, que fiquei no jardim de infância, 
tenho tido a oportunidade de ver as coisas de muitas formas 
diferentes, a dos jovens, como eu, a das crianças, com quem 
tenho passado as manhãs e a dos adultos, com quem tenho 
trabalhado e me têm orientado e me integrado no “mundo 
do trabalho” uma vez que é aquilo que me espera. Tenho 
então de agradecer ao Município de Grândola e ao estúdio 
jovem por esta oportunidade que espero poder repetir .” 
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ULTRA MARATONA     
E CORRIDA ATLÂNTICA   

GARRETT MCNAMARA COMPARA     
PRAIAS DE GRÂNDOLA ÀS CARAÍBAS  

CAMPANHA 
DE SENSIBILIZAÇÃO 
SOBRE OS CUIDADOS 
COM O SOL 

A Unidade de Cuidados Continuados 
Serra e Mar de Grândola da ULSLA 
promoveu, em julho, uma Campanha 
de Sensibilização sobre os Cuidados com 
o Sol. Durante este período foram 
desenvolvidas ações de sensibilização em 
diversos locais do Concelho, principalmente 
na faixa litoral, com recurso à Unidade 
Móvel de Saúde e com o apoio da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro 
e do Município de Grândola. As crianças 
e jovens das colónias de férias 
de associações locais, os idosos 
do Programa Viver Solidário e os 
da Universidade Sénior de Grândola 
foram o público prioritário da campanha 
que inclui também a população em geral 
e os visitantes e veraneantes que durante 
esta época se dirigem às nossas praias. 
Durante a campanha, cujo objetivo visa 
a capacitação dos intervenientes sobre a 
temática, foram desenvolvidas atividades 
de cariz informativo e lúdico – pedagógico 
que incidiram sobre fatores de risco e 
fatores de proteção com a exposição solar 
e sinais de alerta para o cancro da pele.

MARÉ DE CIÊNCIA 
COM EXPERIÊNCIAS 
E DESAFIOS NAS 10 PRAIAS 
DO CONCELHO

O Centro Ciência Viva do Lousal – Mina 
de Ciência (CCV Lousal) marcou 
presença durante os meses de verão em 
dez praias da Frente Atlântica do concelho 
de Grândola com um conjunto extraordinário 
de atividades de educação ambiental, 
associando-se também à comemoração 
do trigésimo aniversário do programa 
“Bandeira Azul sob o tema “30 anos, 30 
critérios, um objetivo”. Nas praias do 
concelho os técnicos do CCV do Lousal 
dinamizaram um conjunto de atividades 
assentes em quatro diferentes tipologias: 
sensibilização ambiental, participação 
passiva do público, participação ativa 
do público e efeito multiplicador.

O surfista Norte-Americano de ondas gigantes 
está em Portugal no âmbito da 2ª edição Buondi 
Surf Sessions. No dia 27 de julho o Surfista esteve 
na Praia do Bico das Lulas, Tróia, Grândola, onde 
deu uma aula a crianças e jovens de uma instituição 
de solidariedade social e uma aula aberta 
à população. Buondi Surf Sessions consiste 
na divulgação do surf, desporto que tem vindo 
a angariar cada vez mais fãs. O projeto, que conta 
com a participação de Garrett McNamara e apoio 
da SURFaddict, assenta na oferta de aulas 
à população em geral mas também a crianças e 
jovens institucionalizados e/ou com necessidades 
especiais. Na sua página do facebook, McNamara 
referiu que ficou encantado com a praia, que 
equiparou às Caraíbas, e deixou rasgados elogios 
à Península de Tróia destacando a sua preservação 
ambiental: “Uau... Esta praia é linda. Faz-me 
lembrar algum lugar nas Caraíbas. Se olharmos 
atentamente a linha do horizonte há uma barra de 
areia branca gigante (...) Andar por aqui também

Pelo terceiro ano consecutivo a Frente Atlântica 
do nosso Concelho voltou a encher-se de atletas. 
A Ultra Maratona Atlântica Melides Tróia dispu- 
tou-se no passado dia 24 de julho com 207 atletas 
a alinharem na partida na praia de Melides. José 
Gaspar conseguiu, à semelhança do ano passa-
do, o primeiro lugar do pódio. O atleta do Clube de 
Atletismo Odimarq correu os 43 km em apenas 
3h04m32s. O segundo classificado foi Mário Cassa- 
ca, também do Clube Odimarq, natural de Grân- 
dola, que completou a prova com o tempo de 
3:08:36. Na terceira posição ficou Nuno Carpin- 
teiro do Clube Kainagua com o tempo de 3:11:33. 
Patrícia Serafim, do Beja Atlético Clube, esta- 
beleceu um novo recorde feminino. A vencedora 
da prova nos anos 2013, 2014 e 2015 foi a primei-
ra da geral feminina a chegar à meta com o 
tempo de 3:30:46. A 2ª Classificada foi Liliana 
Veríssimo do Clube Sapateira Team-Algarve com 
o tempo de 4:12:24. O terceiro lugar foi conquis-
tado por Amélia Costa do CCR Alto Moinho com o

tempo de 4:14:03.O Clube de Atletismo Odimarq 
foi o vencedor por equipas na prova disputadas 
por 207 atletas. Com um percurso de 15km, a 
Corrida Atlântica, entre a praia da Comporta e 
Tróia, tem vindo a registar cada vez mais adeptos. 
Este ano registou o triplo das inscrições (233), 
destacando-se a forte participação de atletas do 
Concelho. Nesta 3º edição, Jorge Robalo do 
Clube de Atletismo Vale foi o primeiro a chegar à 
meta com o tempo 55m31s. Celso Graciano do 
Beja Atlético Clube foi o 2º classificado com o 
tempo de 0:55:38. Em terceiro lugar ficou Pedro 
Marques do Praticante com o tempo de 0:57:36. 
Em femininos, Inês Marques do ACRSD, repetiu o 
triunfo das duas edições anteriores, conquistou a 
primeira posição com o tempo de 1:06:35. A 2ª 
classificada foi Céu Nunes do Clube Correr Lis- 
boa com o tempo de 1:10:23 e em terceiro ficou 
Carla Dias do AC Portalegre/UTSM com o tempo 
de 1:10:41. O Beja Atlético Clube foi o vencedor 
por equipas.

foi lindo. Sente-se uma paisagem intocável com 
eco resorts que respeitam e preservam a natureza.” 
A convite do Município de Grândola Garrett 
McNamara teve ainda a oportunidade de conhecer 
outras praias do nosso Concelho e de provar a 
gastronomia da Região num jantar na Praia do 
Carvalhal com o Presidente da Câmara, António 
Figueira Mendes e a Vereadora do Turismo Carina 
Batista.
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A Vila Morena recebeu no fim de semana de 17,18 
e 19 junho, o 1º Encontro Concelhio do Movimen-
to Associativo. A iniciativa, organizada pelo Muni- 
cípio em colaboração com o Movimento Associa-
tivo, teve como objetivo dar a conhecer o trabalho 
desenvolvido pelas Associações e Clubes do Con- 
celho. O programa do encontro apresentou ativi- 
dades culturais, desportivas e recreativas aber- 
tas à população que decorreram um pouco por 
todo o Concelho terminando no Jardim 1º de Maio 
com uma mostra associativa e uma festa popular. 
Das 46 entidades que têm protocolo de colabo-
ração com o Município de Grândola 35 associa-
ram-se a este 1º Encontro. Recorde-se que o 
Município assinou no passado mês de maio pro- 
tocolos de colaboração com 22 associações cul- 
turais e recreativas, 3 associações juvenis e 3 de 
âmbito social e 18 clubes desportivos do Conce- 
lho. De resto, desde o início do seu mandato, o 
Executivo Municipal tem dedicado uma especial 
atenção ao Movimento Associativo do Concelho 
numa lógica de envolvimento e colaboração mú-

tua. Para o Presidente da Câmara, António Fi- 
gueira Mendes “este encontro pretende dar visi- 
bilidade ao intenso e importante trabalho desen-

volvido pelas Associações, Clubes e Coletividades 
do nosso Concelho, atores fundamentais da nossa 
comunidade”.

1º ENCONTRO CONCELHIO 
DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

MOVIMENTO ASSOCIATIVO DINAMIZA 
FESTAS DE VERÃO EM TODO O CONCELHO
Do Interior ao Litoral, o verão é sinónimo de festa 
um pouco por todo o concelho de Grândola. Asso- 
ciações, Coletividades, Clubes e as Juntas de 
Freguesia aproveitam a época estival para a rea- 
lização de bailes, celebrações religiosas, feiras e 
festas temáticas. Em Junho, as ruas da vila mo- 
rena engalanaram-se e encheram-se para ver 
passar a Marcha de Alcântara, numa iniciativa pio- 
neira da Junta de freguesia de Grândola e Santa 
Margarida da Serra com o apoio do Município. A 
Aldeia Mineira do Lousal voltou a realizar as tra- 
dicionais Festas de São João. Na Aldeia do Pico e 
no Isaías também houve festa popular e o Viso

recebeu as celebrações religiosas com as Festas 
em Honra de Nossa Senhora do Viso. A Aldeia do 
Futuro voltou a ser durante os meses de verão a 
“Catedral dos Bailes” e, mais no litoral, na praia 
de Melides o mês de julho iniciou-se com a rea- 
lização do XIV Convívio Motard. A aldeia desta 
Freguesia recebe durante esta época do ano uma 
diversidade de espetáculos inseridos na progra- 
mação de animação de Verão. 
Este ano pela primeira vez o parque de Feiras 
desta localidade recebeu no último fim de se- 
mana de julho a Feira de Verão. No Carvalhal, 
realizou-se a 2ª edição do Lagoa Fest no recinto 
de Festas das Lagoas. Do Mar para a Serra, cen- 
tenas de pessoas participaram na Festa da Serra 
nos dias 29 e 30 de Julho em Santa Margarida da 
Serra.
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ENTREVISTA
AO EXECUTIVO MUNICIPAL
António Figueira Mendes lidera 
o Executivo da Câmara Municipal 
de Grândola desde Outubro 
de 2013. O executivo em maioria 
é composto por Carina Batista, 
Fernando Sardinha e António 
Candeias. 
2 anos e 10 meses após terem 
tomado posse e a pouco mais 
de um ano para as eleições 
autárquicas, respondem 
a algumas questões e apontam 
linhas de trabalho para o futuro.

Como está atualmente a situação financeira da 
Autarquia?
Podemos afirmar que, agora, se encontra numa 
situação bastante mais equilibrada, mas foi ne- 
cessário um trabalho árduo, técnico e cuidadoso, 
para conseguirmos alcançar esta estabilidade. Ti- 
vemos de inverter drasticamente o rumo que vinha 
a ser seguido. Passámos a gerir os dinheiros pú- 
blicos com maior ponderção e rigor. Como é do 
conhecimento público a dívida que herdámos do 
anterior executivo era bastante elevada. Havia mui- 
tos pagamentos em atraso, limites de endividmen- 
to ultrapassados e ainda estivemos sujeitos a mul- 
tas de elevado valor, bem como pagamentos de 
juros a fornecedores por incumprimento dos vá- 
rios compromissos até então assumidos. Era fun- 
damental uma gestão financeira exigente e equili-
brada, para honrarmos o bom nome do Município, 
para recuperarmos capacidade de investimento e 
para conseguirmos criar as bases necessárias  para 
aproveitar o novo quadro comunitário.

Qual o ponto de situação do novo Quadro Comu-
nitário – Portugal 2020?
Embora tarde, finalmente o novo quadro comuni- 
tário de apoio está a avançar. Neste curto espaço 
de tempo, desde a abertura das candidaturas até 
ao presente, houve que mobilizar interna e exter- 
namente, um importante conjunto de pessoas para 
que fosse possível entregar atempadamente os 
vários projetos a candidatar. A elas, dirigimos tam- 
bém os nossos agradecimentos, pois, num tempo 
record, vamos conseguir iniciar, a curto prazo, al- 
gumas obras de grande importância. Já temos

candidaturas submetidas e aprovadas. A grande 
maioria dos projetos que vamos ainda candidatar 
está já em fase final. Até este momento, já estão 
garantidos mais de 9 milhões de euros de inves-
timento total e sinceramente, temos a esperan- 
ça de vir a aumentar substancialmente estes 
valores.

Que obras estão previstas com financiamento co- 
munitário e em que ponto estão?
Com projetos prontos e as candidaturas já aprova-
das estão as requalificações da Igreja de São 
Pedro – que passará a ser um núcleo museológi-
co e da Escola Primária e Jardim de Infância nº1 
de Grândola. Com projetos terminados e a candi-
datar em breve estão a Casa Luís Dias e a antiga 
Adega António Inácio da Cruz que passará a ser a 
Casa Mostra dos Produtos Endógenos. Em fase 
final de projeto está a reabilitação da Biblioteca 
Municipal, da Praça da República e do Jardim 1º 
de Maio. Numa fase mais inicial de projeto estão 
as requalificações da Casa Frayões Metello, An- 
tigos Paços do Concelho, Rua das Lojas e Aveni-
da Jorge Nunes. Ainda sem garantia de finan-
ciamento mas já com as candidaturas submeti-
das ao Programa Operacional da Sustentabili-
dade e Eficiência no uso de Recursos estão: o 
reforço do abastecimento de água na Freguesia 
de Melides com depósito situado na Serra de 
Grândola, a drenagem de Águas Residuais e abas- 
tecimento de água ao Brejinho de Água e a rede 
de drenagem de águas residuais domésticas da 
Azinhaga das Milharadas e da Rua Camilo Cas- 
telo Branco.
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Já foram realizadas diversas obras neste man- 
dato. Quais destacam?
É importante sublinhar que sem recurso aos 
fundos comunitários e sem acesso ao crédito, era 
impossível realizar todas as obras estruturantes 
que o Concelho necessita. O que fizemos até ago- 
ra foi apenas com verbas retiradas do orçamento 
municipal. Salientamos as diversas pavimenta- 
ções em estradas municipais (Boavista, Bicas, Bre- 
jinho de Água, Vale da Cobra, circular da ETAR da 
Aldeia do Pico e de acesso ao Brejo Mouro, estra-
da de acesso ao Lousal e de acesso ao Centro 
Infantil, acesso ao cemitério de Melides, acesso 
ao novo Quartel dos Bombeiros, entre outras), o 
abastecimento de água ao Brejinho de Água – que 
entrará em funcionamento ainda este ano, a rea- 
bilitação das passagens sobre o caminho de ferro 
em Azinheira dos Barros e na Aldeia do Futuro, a 
requalificação do jardim Dr. Julio do Rosário Cos- 
ta e do jardim Dr. Jacinto Nunes, diversos melho-
ramentos no Parque Escolar e nos equipamentos 
municipais, diversas obras no novo quartel dos 
Bombeiros, o aumento de infraestruturas na ZIL, a 
construção do Eco Parque – Montinho da Ribeira, 
diversas obras de saneamento e abastecimento de 
água entre muitas outras intervenções, por todo o 
Concelho.

Que obras estão em andamento e quais vão avan- 
çar em breve?
Atualmente estão em execução as seguintes em- 
preitadas: Pavimentação da estrada da Aldeia do 
Fututo/Rua Bernardes Soares, requalificação do 
Polidesportivo descoberto da Aldeia do Futuro e 
zona envolvente, aumento de infra-estruturas e 
arruamentos na ZIL, 2ª fase do abastecimento de 
água ao Brejinho de Água, infra-estruturas eléctri- 
cas, telecomunicações e gás no Bairro da Vinha – 
Carvalhal, requalificação dos balneários das ofi- 
cinas municipais, do arquivo intermédio e do Pos- 
to de Turismo. Avançará a curto prazo a pavimen-
tação de algumas ruas no centro da Vila e a re- 
qualificação dos balneários do complexo desporti- 
vo municipal. Em fase de concurso estão as pavi- 
mentações nos Bairros da Tirana, Isaías e Amei-
ras de Baixo, a construção de um novo Skate Park 

e a construção de infra-estruturas no loteamento 
L1 – Lagoas – Carvalhal. 

Como avaliam o investimento privado dos últi- 
mos anos no Concelho?
Apesar da conjuntura não ser a mais favorável 
começaram a haver sinais positivos para a nossa 
economia local. A fixação de empresas na Zona 
Industrial Ligeira é hoje uma realidade. Para além 
do Centro de Inspecção de Veículos que está em 
funcionamento desde setembro de 2015, há mais 
empresas a construírem as suas instalações. Na 
área agrícola e florestal estão também a surgir novos 
projetos. Em relação ao turismo, apesar de conti- 
nuarem parados alguns grandes projetos previstos 
para a nossa costa, os empreendimentos que es- 
tão a funcionar estão consolidados e em fase de 
expansão. De salientar os fortes investimentos que 
têm sido feitos em unidades de turismo rural; 
Esta área ganhou uma nova dinâmica nos últimos 
anos e prevê-se que, a médio prazo, aumente a 
oferta existente. Por último referir os projetos in- 
teressantes de empreendedorismo jovem que co- 
meçam a surgir um pouco por todo o Concelho.

O Planeamento e ordenamento do território tem 
estado na ordem do dia. Em que ponto está a 
revisão do PDM e as Áreas de Reabilitação Ur- 
bana?
A revisão do PDM encontra-se já na sua 3ª e úl- 
tima fase. Tem sido um trabalho árduo, que tem 
privilegiado a participação pública, a troca de opi- 
niões e a partilha de ideias. O novo PDM será um 
instrumento de grande importância para o desen-
volvimento do nosso território e prevemos que 
fique concluído até ao final do ano. As ARU de 
Grândola e Melides já estão aprovadas e já co- 
meçámos a receber candidaturas. A curto prazo 
iremos intensificar a sua divulgação para que mais 
proprietários possam aproveitar os vários bene- 
fícios e reabilitar os seus imóveis.

Está a realizar-se mais uma edição da Feira de 
Agosto – o evento mais importante do Concelho. 
Que mudanças foram implementadas nos últi- 
mos anos?
Podemos afirmar que a Feira de Agosto recupe- 
rou a sua identidade, sem esquecer a inovação e a 
criatividade. O regresso do Mundo Rural e das 
exposições etnográficas, o reforço da promoção 
turística e os diversos melhoramentos no parque 
de feiras são algumas das principais mudanças. 
Quebrámos a “monotonia” que se vinha registando 
e apresentamos, todos os anos, algo de novo no 
espaço da Feira. 

Que balanço fazem do trabalho desenvolvido e o 
que podem os Grandolenses esperar para o úl- 
timo ano deste mandato?
O balanço é, sem dúvida nenhuma, claramente po- 
sitivo. Somos uma equipa coesa que tem estado 
muito empenhada em trabalhar em prol do de- 
senvolvimento do nosso Concelho e na melhoria 
da qualidade de vida e bem-estar da nossa po- 
pulação e de quem nos visita. Mesmo com todas 
as contrariedades, conseguimos implementar uma 
nova dinâmica em todas as áreas de intervenção, 
com resultados visíveis. Neste ultimo ano, como 
até aqui, continuaremos a enfrentar os muitos de- 
safios que temos pela frente. Estamos focados 
em servir a população do Concelho, promovendo 
o desenvolvimento sustentado, reduzindo assime-
trias e desigualdades, prestando um serviço públi- 
co de qualidade e proximidade.
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Tão antiga que muitos quase a esqueceram, a ar- 
te de andar volta a estar na moda. O pedestrianis-
mo, a marcha de montanha ou, a mais recente, 
marcha nórdica (nordic walking), as possibilida- 
des são diversas e certamente estimulantes. O pe- 
destrianismo ou caminhada (como por vezes tam- 
bém é chamado) pode ser definido como o des- 
porto de andar a pé geralmente na natureza e em 
caminhos tradicionais, mas também em meios ur- 
banos. Na verdade, o pedestrianismo trata-se du- 
ma atividade multifacetada ligada às áreas do des- 
porto, do turismo e do ambiente. A prática de pe- 
destrianismo pode ser feita em percursos pedes-
tres não sinalizados no terreno ou em itinerários 
balizados: Grandes Rotas (GR®), Pequenas Rotas 
(PR®) ou Percursos Locais. O pedestrianismo é, 
pois, a atividade desportiva, turística e ambiental 
que consiste em percorrer percursos a pé ao lon- 
go de caminhos e trilhos, preferencialmente tradi- 
cionais ou históricos, na natureza ou em meio ur- 
bano. Ao contrário de outras atividades de ar livre, 
a prática de pedestrianismo não envolve grandes 
dificuldades técnicas. Trata-se, em geral, de uma 
atividade simultaneamente relaxante e agradável. 
Daí que possa ser praticada “dos 8 aos 80” anos 
de idade, em família ou entre amigos.

PERCORRER
OS TRILHOS DA SERRA
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A riqueza impar da Serra de Grândola, despertou 
o interesse do Clube Ibérico de Montanhismo e 
Orientação e Montanhismo (CIMO) no longínquo 
ano de 1997. E foi pela estonteante beleza desta 
serra que o CIMO se dedicou à exploração e mar- 
cação de um conjunto de Percursos Pedestres no 
concelho de Grândola, de entre os quais o em- 
blemático PR1 “Rota da Serra”, o primeiro per- 
curso pedestre marcado em Portugal segundo as 
normas da Federação Portuguesa de Campismo 
e Montanhismo e o mítico GR11 E9 “Caminho de 
Santiago” que parte de Sagres e segue até São 
Petersburgo na Rússia.
O Município de Grândola atento às novas tendên-
cias de procura turística, está a levar a cabo um 
plano de remarcação dos percursos existentes 
(PR1 “Rota da Serra”; PR2 “Vereda de Melides”; 
PR3 “Vereda das Pedras Brancas”, GR11 E9 “Ca- 
minho de Santiago” e o Bio trajeto da Herdade da 
Ribeira Abaixo). Estão também a ser criados no- 
vos percursos (“Lousal GeoMegalítico”, “Rota das 
Aldeias” e “Rota BioMelides”), a par da implemen- 
tação de outras ações no âmbito do Turismo Na- 
tureza como o Geocaching e o desenvolvimento de 
melhorias no Eco Parque Montinho da Ribeira.

À DESCOBERTA 
DA SERRA DE GRÂNDOLA
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A Coleção Martins e Máximo foi produzida no con- 
texto da sociedade formada por Manuel Domin-
guez Martins (1895-1962) e José Máximo da Costa 
(1897-1968), no período compreendido entre as 
décadas de 1910 e 1950, aproximadamente. Estes 
fotógrafos grandolenses realizaram retrato indi- 
vidual e de grupo, fotografia da vila de Grândola e 
de acontecimentos, locais e paisagens do Conce- 
lho. Contudo, ao que se julga, Manuel Martins é o 
único autor das espécies, dado que o espólio de 
José Máximo da Costa se perdeu. Manuel Martins, 
ajudante de farmácia, trabalhou na Farmácia 
Baptista Limpo (atual Farmácia Costa) e foi no quin- 
tal deste edifício que realizou grande parte da sua 
obra na área do retrato. A coleção, constituída por 
2255 negativos em vidro e 101 em película, foi 
doada ao Município de Grândola no início da dé- 
cada de 1990 por Maria Adelaide Menezes Mar- 
tins, filha de Manuel Martins.
Esta coleção é um valioso bem patrimonial da comu- 
nidade local, fundamental no domínio da investi-
gação histórica, sociológica e etnográfica e para a 
análise e compreensão da evolução urbana gran- 
dolense na 1.ª do século XX, encontrando-se con- 
cluído o seu tratamento arquivístico e fotográfico.
As fotografias estão disponíveis no site do Arquivo 
Municipal http://arquivo.cm-grandola.pt

A COLEÇÃO DE FOTOGRAFIA
MARTINS E MÁXIMO
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O Cine Granadeiro foi palco de dois grandes espe- 
táculos integrados na 17.ª Mostra de Teatro de San- 
to André que contaram com o ator Pedro Gies- 
tas e o encenador John Mowat. E porque cada vez 
mais o público o exige, porque também ensinou 
os grandolenses a gostar mais e mais de teatro, 
pelos que se permitem a esta descoberta do que 
é a arte de representação na sua essência, e pelo 
enorme sucesso dos últimos anos, a Câmara Mu- 
nicipal de Grândola, em parceria com o Gato SA, 
que conta com uma vasta experiência na organi-
zação desta Mostra, apresentou nos dias 10 de 
junho, pelo Plot Teatro, a peça Nevoeiro Adentro, 
e no dia 23 de junho A Visita pelo Teatro Invisível. 
A 17.ª Mostra Internacional de Teatro de Santo 
André (MITSA) decorreu entre 1 e 26 de junho, 
pelo terceiro ano consecutivo na vila morena. No 
conjunto foram apresentadas 36 sessões de tea- 
tro em 12 localidades, desde Faro a Setúbal, com 
15 espetáculos diferentes trazidos por 13 com- 
panhias profissionais de teatro nacionais e es- 
trangeiras. Com uma crescente procura do públi- 
co cada vez mais exigente, a MITSA, sustentada 

pela qualidade, promoção e programação diver- 
sificada tanto nacional como internacional, tem 
vindo a afirmar e valorizar culturalmente o Alen- 
tejo Litoral. Pelo palco do Cine Granadeiro, no dia 
10, avistou-se um “NEVOEIRO ADENTRO”, uma 
peça hilariante à volta de mitos e lendas da His- 
tória de Portugal, que inspiraram o encenador 
inglês John Mowat e a companhia Plot Teatro, 
para apresentar uma peça que catapultou o pú- 
blico para um olhar caótico e excêntrico sobre Por- 
tugal e os portugueses. No dia 23, o Teatro In- 
visível apresentou a “A VISITA” com o reconhecido 
ator Pedro Giestas no papel de António. “A Visita” 
com texto e encenação de Moncho Rodrigues con- 
tou a história de António, sobrevivente numa al- 
deia deserta, que vive o drama da solidão, uma 
realidade cada vez mais atual mesmo que todos 
estejamos sempre rodeados. 
O Auditório Municipal foi pequeno para receber o 
público, esgotando em ambas as peças, assim 
como para a dedicação vivida em palco pelos ta- 
lentosos profissionais como pela plateia sedenta 
de arte. 

NOMES CONCEITUADOS 
DO PANORAMA PORTUGUÊS 
DA ARTE DE REPRESENTAÇÃO EM GRÂNDOLA

GRÂNDOLA OFERECEU ESPETÁCULOS GRATUITOS  
DE TEATRO DE RUA, ANIMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E FOLCLORE

SILVÉRIO MANATA 
APRESENTOU O LIVRO 
"A BICICLETA 
DO OURIVES"

Nasceu e viveu em Carapelhos, 
concelho de Mira, até ir para Coimbra 
onde se licenciou em Modernas 
Línguas e Literaturas. Reside em 
Grândola há cerca de 30 anos, onde 
começou por ser professor 
de Português no Ensino Secundário 
e desde 1993 é empresário 
de ourivesaria e escritor. “A bicicleta 
do ourives ambulante” é o mais recente 
romance de Silvério Manata, vencedor 
do prémio literário João Gaspar Simões 
2015 da Câmara Municipal da Figueira 
da Foz, editado pela Gradiva e já 
na 2ª edição e que foi apresentado no 
passado dia 17 de junho na Biblioteca 
Municipal de Grândola, numa sessão 
que contou ainda com a atuação 
do Duo de Saxofones Paula Matias 
& Bárbara Alexandre, interpretando 
Bach e Mozart.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
RECEBEU EXPOSIÇÃO 
COLECTIVA DE PINTURA 
DA ARTES

Vinte e oito artistas da ARTES 
– Associação Cultural do Seixal 
participaram numa exposição colectiva 
de pintura que esteve patente ao 
público entre 18 de junho e 16 de julho 
na Biblioteca Municipal de Grândola. 
ARTES é uma associação que reúne 
artistas ligados a diversas áreas 
da estética e da composição artística, 
que assume protagonismo nacional 
e internacional ao marcar presença 
em exposições colectivas e individuais 
em diversas galerias.

Julho é sinónimo de Animação de Verão no Jar- 
dim 1º de maio em Grândola. A iniciativa do Mu- 
nicípio de Grândola ofereceu aos turistas que nos 
visitaram diversos espectáculos gratuitos que ani- 
maram as noites quentes de verão e as manhãs 
mais calmas de sábado no maior espaço verde da 
vila morena. “Contos com Música” um espectá-
culo para a infância da contadora de histórias 
Paula Cusati e do músico Fernando Malão, onde 
as palavras narradas e a música estiveram em 
sintonia, marcou o início da iniciativa. Nas ma- 
nhãs de sábados e direccionado para o público 
infantil foram apresentados os espectáculos “Uma 
Tourada dos Diabos” peça para Robertos, viola 
campaniça, guitarra e lenço branco, “Um Estra-

nho Barulho de Asas – Lenda de Macau” pelo 
grupo Lua Cheia - Teatro para Todos, “A Magia 
das Águas” pelo Teatro do Mar e “O Macaco de 
Rabo Cortado” pelo Teatromosca. As quintas-fei-
ras à noite ficaram reservadas para o Teatro de 
Rua. “Varandas da Memória” pelo Luar Teatro foi 
o espectáculo inaugural. Seguiu-se “Loa, Xácara 
e Bugiganga pelo Teatro das Beiras e “A balada 
do Velho Marinheiro” pelo Teatro do mar. Novi- 
dade na edição deste ano da Animação de Verão 
foi a realização do Festival de Folclore de Verão, 
que contou com as atuações do Rancho Folclóri-
co 5 Estrelas de Abril, Rancho Folclórico e Etno- 
gráfico da Casa do Povo de Pontével e o Grupo de 
Danças e Cantares Regionais do Faralhão. 
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AZINHEIRA DOS BARROS
AZINHEIRA DOS BARROS PREPARA-SE PARA HOMENAGEAR DR. JOSÉ PEREIRA BARRADAS  
Ao longo dos séculos várias foram as personalidades que nascidas em Azinheira dos Barros 
marcaram e ajudaram a transformar o nosso concelho e a nossa região. Nascido a 30 de Julho de 
1906, em Azinheira dos Barros, José Pereira Barradas era o mais velho de 4 irmãos, filhos de António 
Pereira Barradas e Custódia Maria da Cruz. A família Pereira Barradas havia-se fixado na aldeia 
no séc. XVIII, onde adquiriu riqueza e se tornou proprietária da então Herdade dos Bairros, uma das 
maiores e mais produtivas da região. Ao contrário dos irmãos, optou por seguir a carreira académica, 
tendo-se licenciado em Direito, o que acabaria por ser determinante para abdicar da herança nas 
terras a favor de cada um dos irmãos. Cedo se fixou em Grândola, primeiro como Conservador do 
Registo Civil, que acumularia com as funções de Juiz do Julgado Municipal, tendo depois passado 
a Conservador quando o Registo Predial e o Civil se fundiram. Quando António Inácio da Cruz, já 
doente, lhe manifesta o desejo de lhe legar todo o seu património, José Pereira Barradas, recusa
 e sugere a criação de uma Fundação que gerisse a herança a favor de Grândola. Foi ainda por sua 
influência que foi adquirido o prédio onde vivera Jacinto Nunes para ali fixar os Paços do Concelho, 
tendo sido ele próprio que emprestou 50 contos à Câmara Municipal de Grândola para adquirir o 
prédio. Faleceria em Grândola, a 1 de Março de 1970, sendo reconhecida a importância do seu vulto 
com a atribuição do seu nome à rua onde hoje se localizam os Paços do Concelho. Por estas razões, 
e tantas outras, a Junta de Freguesia dá início a um projeto de Homenagem Pública a Dr. José 
Pereira Barradas, transformando toda a envolvente dos antigos Tanques Públicos num jardim que 
terá o seu nome, convidando a que todos se associem nesta Homenagem, colaborando da forma 
como assim o entenderem para que nos seja possível concluir a obra tão breve quanto possível. 

CARVALHAL
XI FEIRA SÃO ROMÃO CARVALHAL 2016
Realizou-se nos dias 4,5,6 e 7 de Agosto a XI edição da Feira Anual do Carvalhal. Esta iniciativa, 
promovida por esta Junta de Freguesia integrada nas Tradicionais Festas de S. Romão, apresentou 
mais uma vez os produtos típicos da nossa região e a gastronomia tradicional. Este ano a iniciativa 
superou todas as expectativas, quer no que diz respeito ao número de visitantes, quer em relação 
aos artistas que estiveram presentes. A cada ano que passa a Feira de São Romão têm-se tornado 
um local mais aprazível para passear com a família e amigos.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
“HÁ ARRAIAL NA VILA” TROUXE O POVO À RUA! 
Numa iniciativa da Junta de Freguesia em colaboração com comércio local, o povo saiu à rua! Com o 
objectivo claro da Junta de Freguesia apoiar o comércio local, foi lançado o desafio aos comerciantes 
para ter as ruas da vila enfeitadas para festejar o S. João e sobretudo o S. Pedro, uma tradição que se 
pretendeu reeditar. As ruas engalanadas para receber a Marcha de Alcântara, em desfile pelas ruas 
da vila, o comércio local com as suas portas abertas e os vários arraiais espalhados pela vila fizeram as 
delícias dos que participaram nestas festas com cheiro a sardinha assada, e a rosmaninho. Uma aposta 
ganha que pretendemos que para o ano seja ainda com maior intensidade. O apoio ao movimento 
associativo continua e de destacar a parceria com a Associação Flor da Serra em que foi organizada 
A Festa da Serra, com a sua matriz popular, teve uma componente de animação e divulgação cultural 
bem como o objetivo de angariar fundos para a aquela associação que, apesar de se debater com 
problemas financeiros, assegura o funcionamento de um centro de dia e apoio domiciliário 
imprescindível para uma população isolada e envelhecida. 
É, foi e será esta a nossa postura, estar sempre presentes! Por ocasião da Grande Feira de Agosto 
a Junta de Freguesia saúda todos os grandolenses e todos os que nos visitam naquela que é a festa 
de todos os grandolenses, a festa do encontro, do convívio da afirmação e da solidariedade.

MELIDES
NOITE DE FADOS E POESIA
Integrado no Programa de Animação de Verão, realizou se no passado dia 23 de Julho de 2016, na 
Praça do Mercado em Melides uma magnifica Noite de Fados e Poesia. Perante um grande número 
de Publico estiveram presentes os seguintes poetas populares: Horácio do Juncalinho - Grândola, 
Catarina Rosmaninho- Évora, Arménio Maria Luís- Melides, Inácio Roque, Évora, António 
Gonçalves - Deixa o Resto, Teresa Palmeira – Sines, Andrelina Amado – Praias do Sado, Manuel 
Lopes - Carvalhal, António Cardoso – Melides, Luís Chainho, Melides, Poetas Silvais – Évora, 
Manuel Araújo, na declamação e Marlene Mateus, acompanhando no acordeão tradicional, que 
recriaram um ambiente musical, vivido nas antigas tabernas. No Espetáculo de Fados, 
participaram os fadistas: Carlos Mendes, Sónia Domingos, Mira Serrano, Jorge Paulo e Bia 
Ferreirinha, acompanhados pelos seguintes músicos: Guitarras: Jorge Paulo e Celestino Guerreiro 
e à viola António Eduardo. Esta iniciativa é uma das mais antigas organizadas pela Junta 
de Freguesia, que a todos os participantes ofereceu uma lembrança alusiva a Melides e um 
certificado de participação. Este espectáculo contou com a colaboração do Município de Grândola.

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS

 DE FREGUESIA DO CONCELHO.



O
#.15

INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Obras Municipais

MUNICÍPIO PROCEDEU À HABITUAL 
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
DOS CONTENTORES RSU
A Câmara Municipal de Grândola iniciou em julho a habitual 
ação de limpeza e higienização dos contentores para deposição 
de resíduos sólidos urbanos indiferenciados. Esta intervenção, 
com recurso a uma empresa especializada, decorrerá em duas 
fases, estando a segunda fase prevista para o final do ano. 
No total serão intervencionados 1.558 equipamentos.

MUNICÍPIO AUMENTA 
INFRAESTRUTURAS DA ZIL 
PARA INSTALAÇÃO DE NOVA 
UNIDADE INDUSTRIAL
O Município de Grândola tem em execução, na Zona Industrial 
Ligeira, uma empreitada para aumento das infraestruturas 
da Rua 3, de forma a permitir a instalação de uma nova unidade 
industrial. Os trabalhos que estão a ser executados incluem 
a construção de infraestruturas de saneamento básico, rede 
de abastecimento de água e energia elétrica, bem como, 
arruamentos, passeios e zona de estacionamento.

ESTÁ TERMINADA A 1ª FASE 
DA REQUALIFICAÇÃO 
DO POLIDESPORTIVO 
DA ALDEIA DO FUTURO
Já avançou a requalificação do Polidesportivo da Aldeia do Futuro. 
A primeira fase, que já está concluída, visou a pavimentação 
do recinto de jogos. Após o término dos Bailes Populares, que 
animam aquela localidade nos meses de verão, avançará 
a segunda fase dos trabalhos, que incluem, a marcação 
do campo de jogos, pintura da zona envolvente, reabilitação 
de passeios e zonas ajardinadas e a instalação de mobiliário 
urbano, iluminação, equipamentos desportivos e infantis.

PISCINA MUNICIPAL RECEBEU 
OBRAS DE MELHORAMENTO
O Município de Grândola procedeu recentemente a obras 
de melhoramento na Piscina Municipal. A intervenção consistiu 
na requalificação das caixilharias das portas de fole da nave 
da piscina. Durante o mês de Setembro avançará também 
a requalificação dos Balneários.

JÁ INICIOU A EMPREITADA 
DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA 
DE ACESSO À ALDEIA DO FUTURO 
E DA RUA BERNARDO SOARES
Começaram na 2ª quinzena de julho os trabalhos de requalificação 
da Estrada de Acesso à Aldeia do Futuro e da Rua Bernardo 
Soares. Há muito reclamada, esta intervenção visa melhorar 
as condições de circulação automóvel e pedonal. A empreitada, 
a cargo da empresa José Marques Gomes Galo - SA, contempla 
a construção de uma zona de passeio, substituição total 
da conduta de abastecimento de água, execução de um sistema 
de drenagem de águas pluviais e pavimentação.




