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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
Apesar de dispormos de um serviço gratuito de recolha de monos e verdes, tem aumentado 
dramaticamente o número de lixeiras a céu aberto onde são depositados, indevidamente, objetos

domésticos de variados tipos. Não pretendemos, para já, avançar com medidas de caráter 
repressivo, contudo, é urgente que se alterem certos comportamentos. Estas lixeiras, que 
vão surgindo pelo Concelho, são um completo desrespeito pela lei, pelo ambiente, e pelos 
cidadãos, e são consideradas um crime ambiental. É neste sentido que apelo a todos, para 
que colaborem com a Câmara Municipal e com as Juntas de Freguesia, a fim de evitar este 
tipo de situações, que mancham a imagem do nosso Concelho e poluem o nosso ambiente.

Nos últimos anos, regredimos muito em termos de limpeza pública. Já fomos um exemplo de 
“Terra limpa”. É tarefa de todos recuperar essa imagem. Faremos um esforço para que os ser- 
viços municipais sejam mais eficazes, mas como já constatámos, só isso não chega.
No Verão, este tipo de lixeiras funciona como combustível para os incêndios. É fundamental que 
todos adotem medidas de proteção contra os incêndios, nomeadamente, a limpeza de proprie-
dades e de terrenos envolventes às habitações, a realização de aceiros, entre outras medidas, 
que podem evitar a sua propagação. Os dados que dispomos até ao momento indicam um au- 
mento, a nível local e nacional, do número de incêndios, comparativamente ao mesmo período 
do ano passado.

Evitar os incêndios é uma tarefa de todos. Todos podem e devem ajudar. 
Contamos consigo, caro munícipe!

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

É fundamental que todos adotem medidas de proteção 
contra os incêndios, nomeadamente, a limpeza de propriedades 
e de terrenos envolventes às habitações.

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

COMEMORAÇÕES 
DO 1.º DE MAIO

O Dia do Trabalhador foi assinalado em 
Grândola com uma Festa Popular 
no emblemático Jardim 1º de Maio.
A iniciativa organizada pelo STAL – Sindicato 
dos Trabalhadores da Administração Local 
contou com as intervenções do Presidente 
da Câmara Municipal, da Presidente da Junta 
de Freguesia de Grândola e Santa Margarida 
da Serra e de Dirigentes Sindicais 
de Grândola do STAL.

MERCEDES-BENZ ESCOLHEU 
CONCELHO DE GRÂNDOLA PARA 
APRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

Alguns locais do concelho de Grândola, 
principalmente a praia da Aberta Nova, 
serviram de cenário para a apresentação 
à imprensa internacional do novo modelo 
Marco Polo e Marco Polo Activity da 
Mercedes-Benz. 
O evento decorreu durante as duas últimas 
semanas de abril e contou com a presença 
de cerca de 200 jornalistas oriundos 
da Alemanha, Luxemburgo, Suíça, Áustria, 
Espanha, Portugal, República Checa, Polónia, 
Itália, Bélgica e França.

TRABALHADORES MUNICIPAIS 
CONVIVEM EM JOGO 
DE FUTEBOL AMIGÁVEL

Com o objetivo de fomentar a prática 
desportiva e a sã camaradagem entre colegas, 
visando o fortalecimento dos laços 
de cooperação entre os serviços, vitais para 
a obtenção de mais e melhores resultados 
profissionais, funcionários da Câmara 
Municipal disputaram em abril, no âmbito 
das Comemorações do 41º aniversário da 
Revolução dos Cravos, mais uma edição do 
Jogo das “Estrelas”. A vitória coube à equipa 
“Os amigos do Jorge Gomes” que venceu 
“Os amigos do José Gameiro” por 3 - 1. 

F ficha técnica
PROPRIEDADE: Câmara Municipal de Grândola. DIRETOR: António de Jesus Figueira Mendes. COORDENAÇÃO GERAL: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. 
DESIGN GRÁFICO: Carlos Jorge/Regiset. FOTOGRAFIAS: Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. IMPRESSÃO: Regiset - Comunicação e Artes Gráficas. 
TIRAGEM: 2500 exemplares. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. DEPÓSITO LEGAL: 371367/14

“
”

GRÂNDOLA MAIS LIMPA E SEM FOGOS,  
COM A COLABORAÇÃO DE TODOS
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ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 
DO LITORAL ALENTEJANO  
EM LUTA POR MELHORES SERVIÇOS PÚBLICOS

GRÂNDOLA FORTALECE 
COOPERAÇÃO COM TIMOR-LESTE

O Presidente da Câmara Municipal e a Vereadora 
da área da Cultura e da Cooperação deslocaram-se 
a Timor-Leste, a convite do governo daquele país, 
para participarem numa conferência internacional 
sobre descentralização administrativa e poder local, 
que decorreu em Dili, nos dias 18 e 19 de maio.
A delegação oficial de Grândola participou ainda 
nas cerimónias oficiais do dia da restauração 
da independência de Timor-Leste, comemorado 
a 20 de maio.
A visita da delegação oficial do Município de Grândola 
insere-se no âmbito do acordo estabelecido entre 
as Câmaras Municipais de Grândola, Lagoa e Penafiel 
e a Secretaria de Estado da Descentralização 
Administrativa do Governo da RDTL, visando 
o apoio destes municípios à criação do poder local 
em Timor-Leste, nomeadamente para o apoio 
técnico e logístico à instalação e consolidação 
do Município de Lautém.
Durante a permanência da delegação em Timor 
houve oportunidade de uma visita ao território 
de Lautém, para conhecimento da realidade local, 
tendo sido estabelecidos contatos com 
a administração do distrito para avaliação 
das necessidades em termos de cooperação 
e para a definição conjunta das áreas prioritárias 
de colaboração futura.
No quadro de uma intensa agenda oficial 
o Presidente da Câmara e a Vereadora da área da 
cooperação encontraram-se ainda com diversos 
membros do Governo de Timor-Leste – entre os 
quais o anterior primeiro-ministro Xanana Gusmão 
– tendo trocado ideias e opiniões sobre o processo 
de cooperação entre Portugal e Timor-Leste 
e sobre as perspetivas de futuro deste processo.  

INAUGURAÇÃO DO CENTRO 
COMUNITÁRIO DO CARVALHAL

as valências de Centro de Dia e Serviço de Apoio
ao Domicílio dando resposta total às necessidades 
identificadas nesta Freguesia do Concelho 
de Grândola. Com capacidade para cerca de 100 
utentes, o Centro Comunitário do Centro Social 
do Carvalhal serve, atualmente, sessenta idosos. 
O Edifício de 700 metros quadrados está equipado 
com cozinha, lavandaria, salas de refeições e de 
convívio, duas salas de atividades, uma sala de 
reuniões, 2 gabinetes técnicos e um de enfermagem.
A primeira fase do projeto teve um investimento de 
600 mil euros financiados pelo PRODER, PROMAR, 
Fundação Herdade da Comporta e Município 
de Grândola, com o apoio da Junta Freguesia 
do Carvalhal. A segunda fase do projeto já está 
em curso e prevê a construção de uma creche. 

O Centro Comunitário do Centro Social do Carvalhal 
foi inaugurado no passado dia 18 de abril. O novo 
equipamento reunirá, nesta primeira fase, 

bleias Municipais defendem a “necessidade de uma 
verdadeira política pública nacional que promo- 
va o desenvolvimento do Alentejo Litoral, com ser- 
viços públicos de qualidade e gerador de opor- 
tunidades coletivas e individuais”. As Assem- 
bleias Municipais decidiram ainda enviar a toma- 
da de posição ao Presidente da República, à Presi-
dente da Assembleia da República, ao Primei- 
ro-Ministro e aos Grupos Parlamentares.
Na sequência da decisão tomada nesta reunião, 
realizou-se uma concentração no dia 22 de maio 
no Hospital do Litoral Alentejano em defesa dos 
serviços públicos, traduzindo a necessidade de 
reabilitação do conjunto de vias de comunicação e 
do reforço das unidades do Serviço Nacional de 
Saúde na região. 

EXECUTIVO VISITOU ALDEIAS 
DA FREGUESIA DE GRÂNDOLA 
E SANTA MARGARIDA DA SERRA

O Executivo Municipal retomou o contato direto 
e privilegiado com as populações da Freguesia 
de Grândola e Santa Margarida da Serra. No âmbito 
da iniciativa municipal “Ao encontro das Populações 
– Ouvir, Debater, Esclarecer” iniciada em janeiro 
deste ano, a comitiva liderada pelo Presidente 
da Câmara, António Figueira Mendes, visitou 
no passado dia 5 de maio as Aldeias da Justa, do 
Futuro e do Pico, os Bairros da Liberdade, Amoreiras, 
Tirana, Linha e Isaías, Ameiras de Baixo, Paragem 
Nova, Ameiras de Cima e Vale Gamito. O encontro 
terminou com a visita ao Canal Caveira seguida 
de uma reunião com a população que encheu 
o Centro Comunitário daquela localidade.

PRESIDENTE DA CÂMARA REUNIU 
COM ESTRADAS DE PORTUGAL 

que se degradada de dia para dia, e que tenderá 
a agravar-se, se a intervenção não avançar antes 
do próximo inverno aumentando, ainda mais, 
o risco de acidentes.
Para António Figueira Mendes “Não é admissível 
que passado todo este tempo, e depois de todas 
as diligências levadas a cabo pelas autarquias do 
Litoral Alentejano, o Governo tenha escolhido uma 
solução, que escondeu das autarquias 
e das populações, e que não resolve a situação.”
Recorde-se que há mais de um ano que a Câmara 
Municipal de Grândola aguardava por uma reunião 
com a EP, para analisar não só a situação do IC1, 
mas também soluções para o Bairro do Isaías, 
Cruzamento para Santa Margarida da Serra, 
ligação AREAL – Carvalhal e Nó do Lousal. 
Á exceção da apresentação do projeto 
de recuperação do IC1, todos os restantes assuntos 
ficaram sem qualquer resposta, facto que faz com 
que António Figueira Mendes defenda que 
“É necessário continuar a lutar por melhores 
acessibilidades para a nossa Região”, concluindo 
“A Câmara Municipal de Grândola não desistirá”.

António Figueira Mendes reuniu no passado dia 27 
de maio com responsáveis das Estradas de Portugal. 
A reunião, solicitada pela EP, serviu para 
a apresentação do projeto de recuperação do IC1, 
estimado em 6 milhões de euros. Esta intervenção,
muito reivindicada pelos autarcas e pela população, 
não avançará antes do final do ano, e terminará 
junto à rotunda com ligação ao IC33/A2, segundo 
informações prestadas pelos responsáveis do projeto.
O autarca lamentou todos os atrasos na recuperação 
desta via essencial para o Concelho e para a região,

Saúde e acessibilidades dominaram a reunião que 
juntou em Grândola, no passado dia 10 de maio, 
mais de três centenas de políticos e munícipes do 
Litoral Alentejano.
No encontro promovido pelos Presidentes das 
Assembleias Municipais de Alcácer do Sal, Grân- 
dola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines e em 
que participaram as Câmaras Municipais, Juntas 
de Freguesia, Comissões de Utentes dos Serviços 
Públicos, Deputados da Assembleia da República 
e População do Litoral Alentejano, foi aprovada uma 
Declaração que visa o reforço da Estratégia Inte- 
grada de Desenvolvimento Territorial do Alentejo 
Litoral 2014-2020 definida no seio da Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral. 
No documento, aprovado por maioria, as Assem-
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3.º ENCONTRO DE SAÚDE 
ESCOLAR E SAÚDE ORAL 
DO ALENTEJO LITORAL

A Unidade de Saúde Pública do Alentejo Litoral 
e a UCC Serra e Mar de Grândola realizaram no dia 
7 de abril, no Auditório Municipal Cine-Granadeiro, 
o 3º Encontro de Saúde Escolar e Saúde Oral 
do Alentejo Litoral. Esta iniciativa, que contou com 
o apoio da Câmara Municipal, integrou o programa 
de Comemorações do Dia Mundial da Saúde 2015 
com o tema “Segurança Alimentar: Do Prado 
ao Prato”.

SENIORES REALIZAM 
VISITAS CULTURAIS
Os alunos da Universidade Sénior 
e os participantes do Programa Viver 
Solidário realizaram, nos meses de 
abril e maio, quatro visitas de âmbito 
cultural, cumprindo o plano escolar 
para o ano lectivo 2014/15. Em abril 
foram realizadas duas visitas:
 a Lisboa para conhecer o Museu do 
Oriente e a Casa dos Bicos/ Fundação 
José Saramago e a Santiago 
do Cacém às Ruinas de Miróbriga 
e ao Museu daquela cidade. Em maio, 
os seniores tiveram a oportunidade 
de visitar o Palácio de Queluz e, entre 
os dias 26 e 29, realizaram uma 
viagem cultural a Espanha, 
conhecendo as Cidades de Sevilha, 
Córdoba e Granada, que incluiu uma 
visita à Serra Nevada.

A “DANÇA … 
PELA SAÚDE”
A “Dança … Pela Saúde” envolveu 
este ano cerca de 200 participantes 
em representação do Agrupamento 
de Escolas de Grândola, Grupo 
Equipa de Desporto Escolar 
do Agrupamento de Escolas 
de Grândola, Grupo Equipa 
de Desporto Escolar do Agrupamento 
de Escolas de Santiago do Cacém, 
Grupo de Dança da Universidade 
Sénior de Grândola, Grupos de Dança 
e Ginástica Infantil do Grândola 
Sports Clube e o Grupo de Dança 
da Ludoteca.
 A 5ª edição da iniciativa decorreu dia 
30 de abril, pelas 20h30 no Complexo 
Desportivo Municipal José Afonso, 
numa organização do Agrupamento 
de Escolas de Grândola com o apoio 
da Câmara Municipal.

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE   
COMEMOROU 2.º ANIVERSÁRIO 

PROJETO PROXIMUS LITORAL DA APF ALENTEJO    
REALIZOU RASTREIOS VIH/SIDA 

No dia em que assinalou dois anos do início do reforço da prestação de cuidados de saúde a pessoas 
isoladas geograficamente (8 de abril), a Unidade Móvel de Saúde e a equipa multidisciplinar que a 
constitui procederam à distribuição de folhetos e materiais informativos relacionados com a saúde e 
segurança alimentar. As ações de sensibilização decorreram em Grândola e Melides.

O Projeto Proximus Litoral da APF Alentejo, com o 
apoio financeiro da Direção-Geral da Saúde, e em 
parceria com a Câmara Municipal de Grândola, 
promoveu durante o mês de maio, um Roteiro de 
Saúde Sexual e Reprodutiva no nosso concelho.
Com o recurso à Unidade de Saúde Móvel durante 
os dias 9, 13,17 e 21 de maio, o projecto Proximus 
esteve no Canal Caveira, Lousal e Azinheira dos 
Barros, Carvalhal e Melides, promovendo aconse- 
lhamentos em saúde sexual e reprodutiva, distri- 
buindo material de informação e prevenção (folhe-
tos, preservativos masculinos e femininos e gel 
lubrificante) e disponibilizando o rastreio de VIH/ 
SIDA, gratuito, anónimo e confidencial, com acon- 
selhamento pré e pós-teste.

36º ANIVERSÁRIO 
DA ASSOCIAÇÃO DE DADORES 
BENÉVOLOS DE SANGUE 

A Associação de Dadores de Sangue de Grândola 
assinalou, no passado dia 23 de maio, o seu 36º 
Aniversário com a realização de uma Sessão Solene 
onde foi atribuído o Galardão das 60 Dádivas – Medalha 
Dourada – a dez Dadores, e com a realização um 
grande almoço/convívio. Fundada em 1979, 
a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 
Grândola é uma Instituição Humanitária constituída 
atualmente por cerca de 700 Sócios Dadores.
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MAIS DE 400 PARTICIPANTES NA GERAÇÃO +   
FEIRA SÉNIOR DE GRÂNDOLA 

que são utilizados para transportar a comida 
para a casa dos utentes que se encontram 
em apoio domiciliário e à Escola Básica Inte- 
grada D. Jorge Lencastre foram entregues uma 
barra de apoio, uma cadeira para poliban e 
um apoio para sanita em aço inoxidável para 
apetrechamento da sala de multideficiência.
O Stand Solidário angariou nesta edição da 
Geração + cento e cinquenta euros que foram 
entregues, através de sorteio, à Associação 
Sociocultural da Aldeia Nova de S. Lourenço 
– Canal Caveira.

A 7ª edição da Feira Sénior de Grândola rea- 
lizou-se no dia 16 de maio e contou com a 
participação de cerca de 400 seniores dos 
programas do Município de Grândola – Uni- 
versidade Sénior e Programa Viver Solidário e 
de seniores de outros Concelhos convidados, 
nomeadamente da Universidade Sénior de 
Beja e dos Municípios de Almodôvar, Castro 
Verde, Sines e Beja. 
A arruada pelas ruas da Vila Morena com a 
participação dos músicos da Banda da Socie-
dade Musical Fraternidade Operária Grando-

lense conduziu os seniores desde o Complexo 
Desportivo José Afonso até ao Parque de 
Feiras e Exposições onde ao longo do dia de- 
correram diversas ativades. Do programa des- 
taque para a realização de um Coração Huma- 
no no âmbito das Comemorações do Mês do 
Coração e para o 10.º Encontro Regional de 
Exercício Físico para a 3ª Idade.
No âmbito do projeto “tampas e caricas” fo- 
ram entregues ajudas técnicas a duas institui-
ções. A Casa do Povo de Melides recebeu 25 
pratos em melamina para colocar nos mobiles 
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SMFOG COMEMOROU 
103º ANIVERSÁRIO

A Sociedade Musical Fraternidade Operária 
Grandolense assinalou o seu 103º aniversário 
no dia 1 de maio com o Hastear da Bandeira na sua 
sede, arruada pelas principais ruas de Grândola 
e Sessão Solene no Cineteatro Grandolense, a que 
se seguiu um Alentejo de Honra no pátio 
da SMFOG. As comemorações do aniversário 
da “Música Velha” terminaram no dia 2 com um 
magnífico concerto da sua banda, no Auditório 
Municipal – Cine Granadeiro, que marcou também 
a entrada de novos músicos.

“SERRAS DE GRÂNDOLA” 
RECEBE MEDALHA 
DE OURO NO CONCURSO 
INTERNACIONAL 
“LA SELEZIONE 
DEL SINDACO”

O prestigiado concurso internacional 
de vinhos, que pela primeira vez 
se realizou fora de Itália, decorreu 
de 29 a 31 de maio em Portugal 
e atribuiu a medalha de ouro 
ao “Serras de Grândola Vinho Branco 
Edição Especial 2014” da produtora 
de Grândola “A Serenada”. 
O concurso organizado pela AMPV 
(Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho) colocou 
à prova mais de 1100 vinhos de toda 
a Europa e Brasil, dos quais 400 
foram portugueses, tendo 
as amostras sido avaliadas por um 
júri internacional composto por 80 
provadores, com a ajuda de um 
software especificamente criado para 
o efeito. Do total das 301 medalhas 
atribuídas, 147 premiaram vinhos 
portugueses. Portugal arrecadou 
78 medalhas de ouro, 52 de prata 
e 17 medalhas grande Ouro. 
De referir que o concurso 
“La Selezione del Sindaco” é um 
concurso enológico que prevê 
a participação conjunta do produtor 
e do município.

DIA INTERNACIONAL    
DOS MONUMENTOS E SÍTIOS 

FESTAS EM HONRA     
DE NOSSA SENHORA DA PENHA  

Sob o tema “Monumentos e Sítios: Conhecer, Explo- 
rar, Partilhar” Grândola assinalou no dia 18 de 
abril o Dia Internacional de Monumentos e Sítios 
com sete iniciativas para “Descobrir o Concelho”. 
No Lousal, o Centro Ciência Viva realizou um per- 
curso pedestre pela antiga corta mineira, incluin-
do a entrada na Galeria Valdemar – a primeira 
galeria de exploração mineira, a que se seguiu a 
exibição do documentário “Gunter Stauss: o Geó- 
logo do Lousal” e uma visita ao Museu Mineiro. Na 
sede do Concelho o passeio pedestre pela “Vár- 
zea de Grândola” contou com a participação de de-

zenas de caminheiros. Em Tróia, realizou-se uma 
visita guiada à Basílica de Tróia, uma sessão sobre 
a pintura mural da Basílica, a sua conservação e 
restauro, e uma visita guiada às Ruinas Romanas 
desta península, para conhecer a fábrica de salga, 
as termas, o mausóleo, a necrópole e a área resi- 
dencial. 
Em Santa Margarida da Serra a Junta de Fregue-
sia abriu ao público a “Casa Museu Manuel Chai- 
nho” uma casa tradicional alentejana”, feita de 
taipa e equipada com mobiliário, utensílios e rou- 
pas de época.

Durante o mês de maio decorreram em Grândola 
as tradicionais festas em Honra de Nossa Senhora 
da Penha com um vasto programa religioso e de 
animação cultural.
Do conjunto de celebrações destaque para as 
Procissões das Velas e das Rosas, o espetáculo 
musical com o Padre José Luís Borga, o espetácu-
lo de fogo-de-artifício na Praça da República, e a 
Procissão e almoço partilhado na Penha. As festas 
terminaram no dia 30 com um concerto na Igreja 
Matriz com a participação do Coro do Carmo e 
Coro da Paróquia de Grândola “& Friends”.

XXIII ENCONTRO 
DE GRUPOS CORAIS 

O Encontro de Grupos Corais Alentejanos 
de Grândola decorreu no passado dia 9 de maio 
e começou com o habitual desfile etnográfico dos 
grupos participantes numa das mais importantes 
avenidas da Vila Morena. Os Grupos Corais 
“Os Ganhões” de Castro Verde, “As Margaridas 
de Maio” de Santa Margarida do Sado, o Grupo 
Coral “Os Discípulos” de Beja e o Grupo Coral 
e Etnográfico Coop de Grândola (organizador 
do evento) atuaram depois no Cine Granadeiro 
– Auditório Municipal.

FESTIVAL TERRAS 
SEM SOMBRA

Solistas internacionais e público encerraram com 
a “Grândola, Vila Morena” um notável concerto na 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção. De 
um programa erudito de música sacra numa igreja 
não se esperaria que tivesse, como encore, uma 
obra de José Afonso. Mas foi isso mesmo o que 
sucedeu, para surpresa de muitos, no final do concerto 
Vinho Velho em Odres Novos. As intérpretes, a 
eslovaca Patrícia Janečková e a sul-coreana Celeste 
Shin Je Bang – primeiros lugares do último Concurso 
Internacional de Música Sacra de Roma – brindaram 
a assistência com um espetáculo magnífico. 
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OFÍCIO DE RELOJOEIRO

Em Grândola, são conhecidas referências a relo- 
joeiros a partir do século XVII dado que estes 
eram contratados pela Câmara para a manuten- 
ção e reparação do relógio público. Com a difusão 
dos relógios estes profissionais foram cada vez 
mais necessários. Na década de sessenta, do 
século passado, existiam na vila cinco oficinas, 
encontrando-se entre estas a de Pedro António 
Martins da Costa, nascido em Grândola em 1942, 
que nos fala da sua profissão de relojoeiro. 

ORIENTAÇÃO 
A minha madrinha, Ivone Douwens Reis, é que me ini- 
ciou neste ofício. Felizmente tive esta opção porque 
quando saí da escola a opção era trabalhar para o meu 
pai, que era sapateiro, ou trabalhar no comércio ou 
fazer aquilo que calhasse. Tinha 12 anos quando come- 
cei. A minha madrinha viu-me andar por aí e convi- 
dou-me para ir trabalhar com ela. Fui para ali como 
moço de recados. Os que gostassem e tivessem jeito 
iam seguindo e eu, como tinha alguma habilidade de 
mãos, ajeitei-me à pro�ssão. Fui tomando gosto e tem 
sido a minha pro�ssão até agora. 

APRENDIZAGEM
Aprendi na ourivesaria Douwens, onde é agora a loja 
Carmitela. Entrei em 1955 e em 1957 já desmanchava 
um despertador. É uma pro�ssão que vamos aprenden- 
do ao longo do tempo. Quando se é aprendiz come- 
ça-se pelos despertadores, pelos relógios grandes de 
parede - limpar, arrumar, para ver o tipo de funciona-
mento, tipo de a�nações e isso perdurou. Aos 14 anos 
fui trabalhar para Lisboa, para uma o�cina grande que 
havia na rua da Prata e foi aí que eu aprendi o ofício. 
Estive lá até ir para a tropa. Quando saí de lá era chefe 
de o�cina, tinha 21 anos.

ABERTURA DE OFICINA DE RELOJOEIRO
Quando vim da tropa entendi que já era tempo de 
regressar à terra. Abri uma pequena o�cina e fui pro- 
gredindo. A primeira o�cina que tive foi na rua Infante 
D. Henrique. Tinha só o�cina, depois comecei a meter 
algum material1. Vim depois para o rés-do-chão deste 
edifício (rua Jacinto Nunes), onde abri uma loja, ourivesa- 
ria e relojoaria. Mais tarde passei para o largo da igreja.

OUTRAS OFICINAS
Quando me estabeleci havia a ourivesaria do Guia, do 
Manuel Joaquim, a o�cina do Sr. Soares, que era na rua 
Infante D. Henrique, quase ao pé de onde eu tive a 1ª 
o�cina, o Milharadas e o Douwens. Que me recorde, assim 
de repente, as últimas que estavam aí agora era a mi- 
nha e a do Luís Soares. Quando eu fechei �cou só o Luís. 

VOLUME DE TRABALHO
Naquela altura havia muito trabalho porque os reló- 
gios eram todos mecânicos. A grande quebra dos re- 
lojoeiros dá-se acerca de 40 anos. A partir de 1970 co- 
meçaram a haver relógios eletrónicos. Depois vieram 
os relógios de quartzo. Hoje as o�cinas e as ourivesarias 
limitam-se a prestar o serviço de o�cina ao nível de mu- 
dança de pilhas e coisas do género.

RELÓGIOS
Os primeiros relógios de bolso que eu conheci a vender 
foi o CORTEBERT que custava 560 escudos. Para ter um 
relógio destes �cava-se a pagar durante X tempo. Em 
1955, quem tinha relógios deste tipo eram os capatazes 
que davam as horas a quem comandavam. Raro era o 
trabalhador que podia ter um relógio.
Quando eu comecei, estava já a decair a venda dos 
relógios de bolso, vendendo-se cada vez mais relógios 
de pulso. O relógio mais barato que conheci na minha 
época, que se vendia na ourivesaria, custava 290 escu- 
dos. Apareceu aí um ainda mais barato, que concorria 
com as relojoarias. Era o CAUNY que era de contrabando 
e uma máquina extraordinária, custava 190 escudos.
Há um facto que me esqueci de referir sobre os relógios 
de parede: desde que me lembro, quando os jovens se 
casavam, era obrigatório um relógio para a casa. A 
minha madrinha já me falava nisso. Era uma peça cara 
mas fazia parte do enxoval. O relógio era o orientador 
da casa.

ARRANJO DOS RELÓGIOS
O problema mais vulgar dos relógios era partirem as 
cordas, principalmente nos relógios de parede. Os ou- 
tros relógios era devido a quedas, partiam a roda de 
balanço e os pivôs e as pontas dos eixos que eram mui- 
to �ninhas. As peças que utilizava para arranjar os re- 
lógios vinham de Lisboa e eram pedidas pelo correio ou 
pelo telefone.

FERRAMENTAS ESSENCIAIS
Era necessário ter todos os objetos para trabalhar, des- 
de as pinças, os alicates, para desempenar as rodas de 
balanço, o compasso de 8 e o torno. O torno era essen- 
cial. Se não tivesse torno já não podia pôr, por exemplo, 
um pivô, já não podia adaptar um carreto e já não 
podia fazer uma série de coisas. O conserto do relógio 
foi sempre caro. Era preciso ter muitas ferramentas, era 
um empate de capital muito grande.

ENSINO DO OFÍCIO
Tentei ensinar a um sobrinho, que ainda esteve aqui a 
trabalhar comigo quando eu tinha a ourivesaria, na 
rua Jacinto Nunes. Isto foi à volta de 1974/75. Ele ainda 
aprendeu a fazer alguma coisa mas depois… As mi- 
nhas �lhas seguiram outro caminho e eu também não 
�z questão que elas aprendessem. 

RELÓGIO DA TORRE
Dou apoio ao relógio da torre. O relógio da torre não 
tem nada a ver com a máquina antiga que lá estava. É 
já um relógio eletrónico e sou o responsável pela sua 
conservação.
Não dava apoio ao relógio mais antigo. O último que 
eu soube que dava ali apoio foi o Manel Sassanito. Era 
muito habilidoso de mãos mas era carpinteiro, já sabia 
as manias que o relógio tinha. O relógio ainda era de 
pesos e tinha que se dar corda. Eram pesos em pedra, 
tinha cordas e um rolo. Hoje o sistema é muito diferente.
A substituição do relógio é do meu tempo de vereador. 
Está ali, sensivelmente, desde a década de 80. 

EXTINÇÃO DA PROFISSÃO
Aqui em Grândola está em vias de extinção. Só se extin- 
gue a pro�ssão quando se morre. Relojoeiros vivos ain- 
da temos três2 mas não existe uma nova geração a apren- 
der, infelizmente não há. Digo infelizmente porque os 
trabalhos deste tipo todos têm tendência a desaparecer. 
Isto são coisas que ao longo dos anos é que aprende- 
mos, esta transmissão de saberes é ao longo dos anos, 
não se escreve tudo num livro e se entrega para as pes- 
soas aprenderem.

ENCERRAMENTO
Encerrei a loja em 1997/1998. As coisas estavam cada 
vez a agravar-se mais. Trabalho havia cada vez menos e 
como veio a idade da reforma, fechei o estabelecimento.

A necessidade de medir o tempo levou a humanidade a inventar diversos 
mecanismos. O relógio de sol foi o primeiro instrumento criado para marcar 
os intervalos de tempo, seguindo-se a clepsidra (relógio de água), 
a ampulheta (relógio de areia) e os relógios mecânicos cuja evolução 
permitiu o aparecimento dos relógios portáteis, de bolso e de pulso. Durante 
o século XX foram concebidos os relógios de quartzo e atómico que são 
mecanismos de grande precisão.

1Relógios para venda ao público.
2Pedro António Martins da Costa, Luís Soares e Carlos Milharadas.
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Destaque Temático 

Decorreu em abril mais uma oficina no âmbito do projeto “Experimenta”. Nesta 
edição, os participantes elaboraram cravos em cerâmica, sob a orientação dos 
ceramistas do Concelho, Rosário Fonseca e Amadeu Porto. O trabalho final resul-
tou num painel colectivo, alusivo ao 25 de Abril, que foi exposto no Complexo Des- 
portivo Municipal – José Afonso.

OFICINA DE CONSTRUÇÃO 
DE CRAVOS EM CERÂMICA

COMEMORAÇÕES DO 41º ANIVERSÁRIO

25
ABRIL

"ARTE NA RUA"    
NO JARDIM 1º DE MAIO 
O maior espaço verde da Vila Morena recebeu 
no dia 18 de abril a 2ª edição do “Arte na Rua”. 
Com um novo formato, alargado à partici-
pação de artesãos, o Município voltou a apos-
tar no talento dos artistas de Grândola. Os 
jovens pintores Cármen Pereira, Nuno Trin- 
dade, José Canilhas, Ângela Oliveira, João 
Mendes e Vitor Ponte, os jovens escultores 
Tiago Silva e Márcio Miguel trabalharam ao 
vivo, ao lado dos artesãos locais Rosário Fon- 

seca, Monika Eder com as filhas Franziska e 
Feliciana, Mª José Godinho, Manuela Reis, Isa- 
bel Anastácio e Bárbara Faber. 
A propósito das Comemorações de Abril, o 
Município convidou Cláudia Clemente para se 
associar à iniciativa. A artesã da Arte Velha 
criou, ao longo do dia, um busto de José 
Afonso. A música ambiente esteve a cargo do 
jovem grandolense, Nuno Trindade – Selecta 
Insight.

EXPOSIÇÕES DE JOÃO 
CUTILEIRO E DE ESCULTORES 
DO CONCELHO

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
DE CÂNDIDO MATOS GAGO 
"O SEMINARISTA 
E O GUERRILHEIRO”

Durante todo o mês de abril esteve em 
exposição na Biblioteca Municipal a Exposição 
de João Cutileiro – Escultura, Desenho, 
Fotografia, uma das figuras maiores da arte 
e da cultura portuguesas. A inauguração 
da exposição que se realizou no dia 2 de abril 
contou com a presença da Diretora Regional 
da Cultura do Alentejo. No mesmo dia 
foi inaugurada uma Mostra Colectiva 
de Escultura que reuniu os trabalhos de oito 
artistas: Carla Smith, Frank Peters, Franziska 
Pereira, Feliciana Pereira, Jorge Silveira, Mário 
Miguel, Rosário Fonseca e Amadeu Porto.

O Romance Histórico do Antigo Presidente da 
Câmara Municipal de Grândola foi apresentado 
no dia 17 de abril no Cineteatro Grandolense. 
A sessão contou com a presença do autor, 
Cândido Matos Gago, do atual Presidente 
da Câmara Municipal de Grândola, António 
Figueira Mendes e do Coronel Aniceto Afonso. 
“O Seminarista e o Guerrilheiro” aborda 
a Guerra Colonial em Angola, de forma 
romanceada, numa perspectiva quer 
do “Império”, quer da luta emancipadora 
do (s) movimento (s) anticoloniais.

AUDITÓRIO MUNICIPAL ENCHEU     
PARA CONCERTO COM ALA DOS NAMORADOS 
A banda liderada pela dupla Nuno Guerreiro e 
Manuel Paulo apresentou-se no passado dia 
10 de abril no Cine Granadeiro Auditório Mu- 
nicipal no âmbito da “Tour Felicidade 2015”. O 
concerto inserido nas Comemorações do 41º 
Aniversário da Revolução de Abril incluiu te- 
mas do mais recente álbum da Ala dos Na- 
morados “Felicidade” e grandes êxitos da ban- 
da como “Loucos de Lisboa” ou “A História do 
Zé Passarinho”.
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Destaque Temático 
COMEMORAÇÕES DO 41º ANIVERSÁRIO

25
ABRIL

FESTA DA LIBERDADE     
REGRESSOU A LOCAL EMBLEMÁTICO 

Grândola festejou Abril numa grande festa 
junto ao Complexo Desportivo José Afonso e 
que começou com a animação dos Fanfarra 
Party Brass Band e terminou noite dentro 
com os sons do DJ Miranda. As ruas da Vila 
Morena encheram-se com as dezenas de par- 
ticipantes da tradicional Corrida da Liberdade 
e com a habitual arruada da Banda da Socie-

dade Musical Fraternidade Operária Grando-
lense.
Pelo palco da Festa da Liberdade passaram 
os vencedores do prémio José Afonso 2015 – 
Oquestrada e os animados e contagiantes mú- 
sicos do Trio Alcatifa. Pouco depois da meia- 
-noite o magnífico espetáculo de fogo de ar- 
tifício brindou as centenas de pessoas que es- 

colheram a Terra da Fraternidade para feste-
jar a Revolução de Abril.
No dia seguinte as comemorações voltaram 
ao palco do jardim 1.º de Maio. Realizada pela 
Junta de Freguesia de Grândola e Santa Mar- 
garida da Serra com o apoio da Câmara Mu- 
nicipal a Festa Popular reuniu grupos do Con- 
celho.

JARDIM RENOVADO RECEBEU      
SESSÃO COMEMORATIVA DO 25 DE ABRIL 
A cerimónia do Hastear da Bandeira com a 
participação do Corpo dos Bombeiros Mistos 
e da Sociedade Columbófila de Grândola, da 
Banda da Sociedade Musical Fraternidade Ope- 
rária Grandolense e, pela primeira vez, do 
Grupo Coral e Etnográfico “Coop”, deu início às 
Comemorações da Revolução de Abril, no dia 
25, promovidas pelo Município de Grândola.
Seguiu-se a Sessão Comemorativa da efemé- 
ride, no renovado espaço do Jardim Dr. Jacin-
to Nunes, com as intervenções dos represen-
tantes dos Partidos e Movimentos na Assem-
bleia Municipal e dos Presidentes da Assem-
bleia e da Câmara Municipal.
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Atividade Municipal

CASA DO BENFICA ORGANIZOU 
A 4ª EDIÇÃO DO CIRCUITO 
CICLISTA JORGE NUNES

O 4º Circuito Ciclista Jorge Nunes decorreu 
dia 30 de maio com a participação de cerca 
de 100 ciclistas. Este circuito de ciclismo pretende 
homenagear Jorge Nunes, antigo ciclista 
do Benfica e Grandolense, que nos últimos anos 
muito tem contribuído para o desenvolvimento 
e para a promoção do ciclismo no Alentejo.
A prova organizada pela Associação de Ciclismo 
do Distrito de Setúbal e Casa do Benfica 
de Grândola, com o apoio do Município, decorreu 
em circuito fechado na Avenida Jorge Nunes.

JUVENIS DO HCPG PELA 
PRIMEIRA VEZ NA FASE FINAL 
DO CAMPEONATO NACIONAL 
DA ZONA SUL
A Equipa de Juvenis do HCPG alcançou 
o 1º lugar no Campeonato Nacional Sul D, 
de Hóquei em Patins. A equipa grandolense 
– Campeã Distrital 2014-2015 – conseguiu, 
pela primeira vez, a passagem à fase final 
do Campeonato Nacional Zona Sul, 
classificando-se em 3º lugar, atrás do Sport 
Lisboa e Benfica e Hóquei Clube de Turquel. 
Destaque também para o atleta do escalão de 
infantis, Duarte Alexandre Carvalho, que foi 
convocado para um estágio na Escola Nacional 
de Guarda Redes, após a relevante prestação 
que tem tido na actual época desportiva.

CAMPEONATO NACIONAL 
SALVAMENTO AQUÁTICO 
DESPORTIVO  
A Associação de Nadadores Salvadores 
de Grândola “Seagull Rescue” participou no 
7º Campeonato Nacional de Salvamento, que 
decorreu no dia 24 de maio em Vila Real de 
Santo António. A Equipa de Grândola conseguiu 
alcançar o 3º lugar coletivo e vários títulos 
individuais, o que vai permitir a alguns dos 
seus atletas o apuramento para o Campeonato 
do Mundo de Salvamento Aquático, a realizar 
na Malásia, em novembro do presente ano.

EQUIPAS DE FUTEBOL 
DO CONCELHO EM DESTAQUE 
Algumas equipas do Concelho alcançaram 
esta época desportiva, resultados de merecido 
destaque. Depois de ter alcançado o 4º lugar 
no Campeonato Distrital da 3ª Divisão 
de Iniciados, Série C, a equipa de Iniciados do 
Clube Recreativo “O Grandolense” disputou e 
venceu a Taça Complementar. Os Infantis–Sub 
13 do Grandolafoot, após passagem à 2ª e 3ª 
fase do Campeonato Distrital de Setúbal, 
conseguiram uma classificação que permitiu 
a subida à Divisão de Honra na próxima época 
desportiva. Os Juvenis da Juventude Desportiva 
Melidense alcançaram o 2º lugar na Taça 
Complementar de Juvenis da 2ª Divisão, Serie 
C. Destaque também para a prestação da 
equipa de futebol do Grupo Desportivo de Vale 
Figueira que conseguiu chegar aos oitavos 
de final do Campeonato Nacional, depois 
de ter alcançado o 2º lugar na 2ª fase da Taça 
Fundação INATEL do Distrito de Beja. 

1ª EDIÇÃO DO CICLO BTT DE GRÂNDOLA    
COM BALANÇO POSITIVO

4 ATLETAS DE GRÂNDOLA APURADOS PARA     
COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE PESCA DESPORTIVA DE MAR 

58 atletas de todo o país disputaram no dia 12 de 
abril o 1.º Ciclo-BTT de Grândola. A competição divi- 
dida em duas corridas: 44 km de estrada e 22 km 
em terra batida percorridos na Serra de Grândola, 
foi ganha pelo atleta da equipa BTT/BPI, Bruno Ro- 
sa, com o tempo de 02:07:19. Em femininos, An- 
dreia Lopes do Clube Amiciclo de Grândola foi a 
primeira a chegar ao fim do percurso com o tempo 
03:22:28.
Na classificação por equipas, o Clube BTT de 
Grândola/Gestiflora foi o grande vencedor, segui-
do do Clube Amiciclo de Grândola na segunda 
posição, em terceiro lugar ficou classificado o Team 
Liberato e em quarto lugar a equipa Team TVG. De 
salientar o 5.º lugar para a equipa “Os Faltadas-

so”, grupo oriundo das Caldas da Rainha, que se 
deslocou a Grândola para participar neste evento 
desportivo.

Nove jovens pescadores do Concelho, em repre-
sentação das duas Associações de Grândola desta 
modalidade desportiva, participaram nas 6 provas 
do Campeonato Nacional de Pesca Desportiva de 
Mar nos escalões Sub 16 e Sub 21, com três deles 
a conseguirem o apuramento para o Campeonato 
do Mundo a decorrer em Outubro na Holanda: 
Diogo Nascimento do CAP Grândola que obteve o 
3.º lugar no escalão Sub 16 e José Dinis e Ricardo 
Batista, atletas do mesmo clube, que alcançaram 
o 2.º e 3º lugar em Sub 21. Recorde-se que duas 
das provas do Campeonato Nacional foram dis- 
putadas no nosso Concelho, na Praia de Soltróia 
no mês de abril. No Campeonato Nacional da 1.ª 
Divisão de Pesca Desportiva de Mar, Arménio Se- 
queira do CAP Grândola conseguiu o 5.º Lugar, 
apurando-se, deste modo, para o Campeonato do 
Mundo de Nações, que vai decorrer em novembro 

no Algarve. Destaque também para 2.º lugar obti- 
do por Artur Trindade, da APD Grândola, no Cam- 
peonato Nacional da 3.ª Divisão desta modalidade, 
garantindo a subida à 2.ª Divisão Nacional na 
próxima época desportiva.

CLUBE BTT DE GRÂNDOLA 
ORGANIZOU MARATONA 
PELA SERRA

Cerca de 200 atletas participaram no domingo, 
10 de maio, na 1ª Maratona e ½ Maratona de BTT 
"Serras de Grândola”. A Prova que teve partida 
junto ao Parque de Feiras e meta no Complexo 
Desportivo Municipal José Afonso, desenvolveu-se 
em vários pontos da Serra de Grândola, num 
percurso de dificuldade média. De salientar que 
o valor apurado com as refeições reverteu para 
a Cerci Grândola. A 1ª Maratona e ½ Maratona 
de BTT "Serras de Grândola” foi organizada pelo 
Clube BTT de Grândola com a colaboração 
do Município de Grândola e Junta de Freguesia 
de Grândola e Santa Margarida da Serra.
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Empreendedorismo

Seguindo uma linha orientadora de acompanhamento dos nossos jovens 
empreendedores, partimos à conversa com Ana Pinheiro e Daniel Vilas, o jovem 
casal fundador da Carvalhal Surf School. Escola que no ano de 2012 foi 
distinguida pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo com uma 
Menção Honrosa na categoria de Melhor Animação Turística. 

A nossa primeira pergunta, como não poderia 
deixar de ser, é sobre o que vos motivou para cria- 
rem uma escola de surf?
Somos um casal de jovens com forte espírito em- 
preendedor, com um gosto comum pelo surf e com 
uma forte paixão pelo nosso concelho que decidiu 
dar corpo em 2008 a um sonho já há algum tem- 
po almejado. Neste sentido, a C.S.S tornou-se na 
escola pioneira de surf no nosso concelho.

Essa paixão é bem notória no próprio nome da 
escola. Foi essa paixão que deu nome ao projeto?
A simplicidade e a harmonização estão por de- 
trás da escolha no nome da nossa escola, pois qui- 
semos que o nome da aldeia estivesse presente 
aquando da promoção desta actividade desporti-
va. Queremos associar o Carvalhal ao mar, às suas 
ondas, à fauna e flora marinha, à biodiversidade, 
à fantástica experiência que pode ser vivenciada …

E o feedback dos agentes locais tem sido positi-
vo? Sentem-se como uma mais-valia para a eco- 
nomia local?
O mar é um elemento que posiciona a aldeia do

Carvalhal como um destino de sol&mar numa 
perspectiva sustentável, atraindo consequente-
mente turistas a esta região. No nosso ponto de 
vista a C.S.S. tem desempenhado um papel pre- 
ponderante no desenvolvimento da economia lo- 
cal, pois muitos dos nossos clientes têm primei-
ramente o intuito de ter aulas de surf e por acrés- 
cimo pedem-nos informações sobre o alojamento 
local, efectuando concludentemente a reserva, e 
tendo em conta que disponibilizamos ofertas es- 
peciais através de pacotes de 3 ou 5 aulas, sendo 
dada uma aula por dia, conduz a uma estada mais 
longa do turista na região. O mesmo se passa na 
área da restauração que após a aula de surf é 
procurada pelos nossos alunos. 

E as vossas aulas como funcionam?
De forma a garantir as melhores condições, a 
aula é leccionada durante a maré vazia, tem a 
duração aproximada de uma hora e meia, inclui 
todo o material necessário à prática da actividade, 
monitores certificados pela Federação Portugue-
sa de Surf e todos os seguros obrigatórios. A C.S.S. 
dispõe também de uma carrinha de nove lugares

que efectua sempre que seja necessário o trans-
fer dos alunos para a praia. Actualmente, os nos- 
sos clientes têm sido sobretudo franceses, espa- 
nhóis e portugueses. Temos recebido também em 
menor número, holandeses, dinamarqueses, ale- 
mães, polacos, russos e ucranianos. De forma a 
responder às necessidades dos nossos clientes, 
as aulas são dadas sempre que seja necessário 
em inglês, francês ou espanhol.

E a procura? Tem evoluído favoravelmente? 
A C.S.S. tem tido um acréscimo na procura des- 
de a sua abertura, fruto da promoção feita na 
web, do estabelecimento de parcerias, da partici- 
pação em certames, e da infalível promoção bo- 
ca-a-boca feita pelos clientes que apreciaram a 
experiência. Ao longo do ano são também rea- 
lizadas atividades de surf conjugadas com ativi- 
dades do grupo Somos Yoga, actividades estas 
bastante procuradas e que nos permitem dife- 
renciar a oferta e consequentemente aumentar a 
procura. 

Por falar em diferenciação e em atividades pa- 
ralelas, sabemos que desenvolvem várias inicia- 
tivas ao longo do ano. Querem-nos falar um pou- 
co dessas sinergias?
A C.S.S. faz questão em ter um envolvimento ativo 
com a sociedade, como tal, desenvolvemos várias 
actividades com outros agentes locais como por 
exemplo:
› Workshop de Surf organizado pelo Estúdio Jo- 
vem de Grândola, onde disponibilizámos inteira-
mente grátis todo o material necessário e um trei- 
nador certificado durante cinco dias; 
› Participação em cinco meeting’s de surf em con- 
junto com a Associação de Jovens Nova Onda, onde 
disponibilizámos gratuitamente aos participantes 
uma aula de surf;
› Colaboração com a colónia de férias da Junta de 
Freguesia do Carvalhal (2008-2012); 
› Participação anual na feira de S. Romão, desen-
volvida na aldeia do Carvalhal; 
› Participação no evento 7 maravilhas de Portu-
gal, filmado na praia do Carvalhal (2012); 
› Participação no programa O Mundo de Carolina 
(2013); 
› Palestra na Escola Secundária António Inácio da 
Cruz, no âmbito das comemorações da semana 
da leitura, subordinada ao tema O Mar (2013); 
› Surf trip anual a Peniche no âmbito da etapa do 
circuito mundial de surf; 
› Colaboração com a Oysho (marca de roupa) na 
edição colecção Primavera-Verão (2015); 
› Surf & Yoga. 

E para finalizar esta interessantíssima conver-
sa, que projetos nos reservam para o futuro? 
Um dos nossos próximos projectos passa tam- 
bém por oferecer surf adaptado na nossa escola. 
Aguardamos pelo início do curso nesta área para 
podermos incluir esta experiência única na C.S.S. 
Nos entretantos, para além da escola de surf e 
do aluguer de bicicletas, abrimos recentemente 
uma unidade de alojamento local, a “Maria Mar – 
Surf & Guest House”, localizada em Melides. 
Com este recente projecto, pretendemos enrique- 
cer a nossa oferta, apresentando aos nossos tu- 
ristas um local onde poderão pernoitar, estando 
incluído o pequeno-almoço (com produtos regio- 
nais). Para além do alojamento, os nossos hós- 
pedes poderão ter aulas de surf, andar de bici- 
cleta ou fazer birdwatching.

CARVALHAL 
SURF SCHOOL
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WORKSHOP 
DE CANTE ALENTEJANO 
NA ESCOLA PROFISSIONAL

No âmbito do projeto municipal iniciado em março 
“Experimenta – Workshops/Oficinas” realizou-se 
no passado dia 19 de maio o Workshop de iniciação 
ao Cante Alentejano.
O Workshop, orientado pelo Diretor Coral Paulo 
Ribeiro, envolveu os alunos da Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de Grândola que 
demonstraram um grande interesse por esta arte, 
considerada pela UNESCO, Património Imaterial 
da Humanidade.

ALUNA DE GRÂNDOLA 
NA SEMIFINAL DO CONCURSO 
NACIONAL DE LEITURA
O Concurso Nacional de Leitura é uma 
iniciativa de promoção da leitura dirigida aos 
jovens alunos do 3º ciclo e ensino secundário, 
que conta com a coordenação do Plano 
Nacional de Leitura em articulação com a 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas (DGLAB). Realiza-se habitualmente 
em 3 fases, a 1ª a nível concelhio, a 2ª a nível 
distrital e a 3ª (semifinal e final) a nível 
nacional. No passado dia 16 de abril 
realizaram-se, em Almada, as provas da fase 
distrital da 9ª edição do Concurso. 
O Agrupamento de Escolas de Grândola esteve 
representado pelas alunas que passaram 
à fase distrital, Ana Rita Rocha, Beatriz 
Guerreiro, Isabel Alexandre, Inês Pereira 
e Maria Jacinta Barata, do 3º ciclo, e Fabiana 
Duarte e Sofia Ferreira, do ensino secundário. 
A aluna Sofia Ferreira ficou entre os cinco 
primeiros classificados na avaliação escrita 
e realizou a prova oral obtendo o primeiro 
lugar. No dia 1 de julho irá representar 
o Concelho e o Distrito de Setúbal, na prova 
da semifinal, a realizar no Porto.

PRIMEIRO ROMANCE DE CELSO FILIPE     
APRESENTADO EM GRÂNDOLA NO DIA MUNDIAL DO LIVRO

COZINHA CRIATIVA COM FLORES COMESTÍVEIS      
EM DESTAQUE NO MÊS DE ABRIL

O Dia Mundial do Livro foi assinalado em Grândola com a apresentação do Livro “Escrevam a Dizer 
Quem Foi ao Meu Funeral”. O primeiro romance de Celso Filipe, jornalista, escritor e atual subdirector 
do Jornal de Negócios foi apresentado no Cineteatro Grandolense por Vítor Matos natural de Grândola 
e jornalista de política da revista Sábado. A sessão contou com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal de Grândola, António Figueira Mendes.

Doze restaurantes do concelho de Grândola res- 
ponderam ao desafio lançado pelo Município de 
Grândola e aderiram à iniciativa ”Em Abril Flores 
Mil” – uma mostra gastronómica, na área da co- 
zinha criativa, que teve como principal elemento 
as Flores Comestíveis. Esta Mostra Gastronómica, 
que decorreu entre 24 de Abril e 3 de Maio, explo- 
rou a coincidência do símbolo da revolução do 25 
de Abril ser uma flor – o cravo vermelho, das ce- 
lebrações anuais ocorrerem em plena primavera e 
das tendências da nova cozinha, que recorrem 
cada vez mais à inclusão de produtos novos, in- 
cluindo as flores comestíveis, nas mais variadas 
criações de pratos culinários. Nos restaurantes 
participantes foi possível apreciar e degustar entre 
outros “bacalhau com cogumelos e flores”, “bife 

talhado com couve-flor gratinada e flores”, “vinho 
digestivo de carqueja” ou “cheesecake com horte- 
lã e mistura de flores”.

“POSTERS CASEIROS” 
EM EXPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

O Município de Grândola e o Centro Ciência Viva 
do Lousal inauguraram, em maio, na Biblioteca 
Municipal, a exposição “Posters Caseiros” 
de Edgar Ascensão. O autor de nacionalidade 
francesa, desenha posters alternativos de diversos 
filmes que alcançaram reconhecimento mundial. 
As suas criações gráficas estão reunidas no livro 
"Posters Alternativos". 

ESCOLA MURAKAMI 
DE GRÂNDOLA 
EM TÓQUIO

O Mestre José Luís Mansos, responsável Técnico 
da Escola Murakami de Grândola e Presidente 
da Associação Shotokai de Portugal participou, 
entre os dias 21 e 31 de maio, nas Comemorações 
do 80º Aniversário da Nihon Karaté-Do Shotokai.
José Luís Mansos participou nos Treinos oficiais 
deste grande Evento Cultural e Desportivo, 
orientados pelos Mestres Kuroiwa, Tomitsuka 
Sensei, bem como, pelo Mestre Takizawa Sensei, 
que já nos visitou por 3 vezes, orientando treinos 
aos atletas participantes nos diversos Estágios 
Internacionais de Karaté-Do Shotokai.
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VOLUNTÁRIOS DA BRIGADA DO MAR   
VOLTARAM A ORGANIZAR AÇÃO DE LIMPEZA 

CONFERÊNCIA FINAL 
DO PROJETO ODYSSEA 
LUSO-ÁNDALUS

Grândola recebeu no passado dia 7 de abril 
a Conferência de encerramento e apresentação 
de resultados e produtos do projeto ODYSSEA 
LUSO-ÁNDALUS financiado por fundos 
comunitários no âmbito do Programa de 
Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 
(POCTEP). A par da Câmara Municipal de 
Grândola participaram no projeto, a Secretaria 
Geral de Turismo – Consejería de Turismo 
y Comercio da Junta de Andaluzia e a Câmara 
Municipal de Silves. Em termos locais o projeto 
permitiu a valorização e promoção turística do 
território do concelho de Grândola, modernizando 
e otimizando a informação disponibilizada na 
plataforma criada no âmbito do selo europeu 
Odyssea, e contribuiu para o reforço da 
economia local, através da criação de condições 
para uma maior difusão dos produtos locais de 
qualidade reconhecida. Os resultados alcançados 
e os reconhecimentos a nível internacional que 
o projeto obteve ao longo destes anos, superaram 
largamente as expetativas iniciais, afirmando 
o selo Odyssea como um fator de qualidade e 
notoriedade a nível europeu e o projeto Odyssea 
como uma das mais relevantes iniciativas 
de promoção do desenvolvimento sustentado 
e integrado dos territórios marítimos e fluviais.

praias de Qualidade de Ouro por parte da Quercus. 
Grândola é, deste modo, o concelho da Costa 
Alentejana com mais praias com qualidade de ou- 
ro e o 5º a nível nacional. O Presidente da Câmara 
de Grândola, António Figueira Mendes considera 
que esta distinção “é o reconhecimento, a par de 
outras distinções, como a Bandeira Azul, da exce- 
lência das praias do Concelho e do trabalho que 
a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver 
para a sua preservação e valorização”. Recor- 
de-se que contrariamente aos números nacionais 
que indicam um decréscimo de zonas balneares 
com qualidade de ouro, 10 praias da Costa Atlânti-
ca de Grândola voltaram a ser reconhecidas pela 
Quercus.

NOVA MÁQUINA PARA 
LIMPEZA DE PRAIAS JÁ ESTÁ 
EM FUNCIONAMENTO

O Município de Grândola adquiriu no final do 
ano passado uma nova máquina para limpeza 
de praias. Este moderno equipamento, com 
mais de 2 metros de largura de faixa de limpeza 
e com um depósito para resíduos com 
capacidade para 2000Kg, consegue limpar 
3 hectares por hora. Esta aquisição, teve um 
custo de cerca de 61 mil euros, dos quais 
75% foram co-financiados pelo programa 
QREN 2007-2013 PROMAR, no âmbito de uma 
candidatura à GAC Alemtejo – ADL.

Pelo sétimo ano consecutivo, a Brigada do Mar, com o apoio do Município de Grândola, desenvolveu de 7 
a 17 de maio uma ação limpeza ao longo dos 45 Km da Frente Atlântica do concelho de Grândola, entre 
as praias de Melides e Tróia. De acordo com a organização, estima-se que tenham sido recolhidas cerca 
de 14 toneladas de lixo. Apesar da tonelagem registada ser idêntica à do ano passado, os Brigadeiros 
encontraram menos lixo nas praias que em anos anteriores. Nesta ação estiveram envolvidos cerca 
de 200 voluntários. O lixo vai ser entregue para reciclagem à Extruplás. 

Na frente Atlântica do concelho de Grândola a 
bandeira azul da Europa vai ser hasteada nas nove 
praias candidatadas pelo Município: Melides, Aber- 
ta Nova, Pego, Carvalhal, Comporta, Tróia-Galé, 
Tróia-Bico Das Lulas, Tróia-Mar e praia de Galé 
Fontainhas, que desde 1996 não fazia parte deste 
padrão de qualidade e segurança. A Marina de 
Tróia também volta a içar o galardão atribuído 
anualmente pela Associação Bandeira Azul da Eu- 
ropa às praias e portos de recreio que cumpram 
um conjunto de critérios de natureza ambiental, 
de segurança e conforto dos utentes e de infor- 
mação e sensibilização.
As 10 praias classificadas do Concelho de Grândo-
la voltaram a receber este ano, a qualificação de 

PRAIAS DE GRÂNDOLA   
ENTRE AS MELHORES DO PAÍS 
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AZINHEIRA DOS BARROS
REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BARRANQUINHO E DIREÇÃO NAS MINAS DO LOUSAL
Ao longo dos últimos meses a Junta de Freguesia desenvolveu um exigente esforço financeiro 
para dar continuidade ao processo de requalificação urbana dos bairros mineiros do Lousal. 
Entre 2009 e 2013, o Município de Grândola requalificou os Bairros dos Quartéis e de São 
Jorge, dotando estes bairros das infraestruturas elementares de qualquer espaço urbano: 
calçadas, pavimentação, áreas de estacionamento, zonas verdes e mobiliário urbano. 
Contudo, a indefinição sobre quando será feito o investimento de continuidade nos bairros 
mineiros que ainda continuam com lama no inverno e pó no verão, levou a que a Junta 
de Freguesia avançasse com a construção das calçadas nos Bairros do Barranquinho 
e da Direção, com o acompanhamento técnico do município. É uma intervenção lenta porque 
depende do esforço da Junta de Freguesia, mas cumpre o papel para o qual as Freguesias 
foram criadas: corresponder quando mais ninguém corresponde, contribuindo para que todos 
vivam em condições semelhantes.

CARVALHAL
O CHAFARIZ DO CARVALHAL COMEMORA 80 ANOS 
O Chafariz do Carvalhal, construído no ano de 1935, é um monumento do património histórico 
desta Freguesia. Na altura da sua construção não existia água canalizada no Carvalhal, sendo 
o chafariz, o local onde as aguadeiras dos ranchos de homens e mulheres, que trabalhavam 
nas mondas e ceifas do arroz, iam buscar a água para fazer as refeições e para matar a sede 
destas gentes que trabalhavam, na altura, de sol a sol. O Chafariz também servia para dar 
de beber aos animais, que davam também o seu contributo no transporte da semente para 
os arrozais. A intervenção neste monumento incluiu, a reparação das fissuras, limpeza 
de lajetas, substituição de canalização, colocação de torneira, relocalização da placa 
de toponímia do largo do chafariz, reparação e conservação do empedrado, pintura geral 
e reposição da pedra de calçada existente há décadas. Esta restauração, efetuada pela Junta 
de Freguesia, resultou de um projeto de co-financiamento ao abrigo do programa PROMAR 
que manteve a estrutura original do monumento, reforçando e valorizando o património 
arquitectónico da Freguesia.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
COMEMORAÇÕES DO 41º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL E 27º ANIVERSÁRIO DA LUDOTECA  
Na tarde de 25 de Abril de 1974, há 41 anos atrás, viviam-se tempos de alegria, depois de uma 
madrugada libertadora que rapidamente se somou um amplo movimento popular – foi 
devolvido Portugal aos Portugueses. No dia 25 de Abril de 2015, 41 anos depois, o espírito 
demonstrado pela população de Grândola ao aderir à Festa Popular, na tarde do dia 25 de Abril 
demonstrou que agora a responsabilidade é nossa. A democracia, a liberdade, a justiça, a paz 
estão nas nossas mãos. Vamos recebê-lo, vamos construi-lo, cada vez mais sólidos. Assim, foi 
comemorado o 25 de Abril pela Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra, 
uma FREGUESIA DE ABRIL. Também neste dia a Ludoteca da Junta de Freguesia comemorou 
27 anos de existência. 27 anos de um sonho que só foi possível com a Revolução dos Cravos. 
27 anos de muita dedicação, empenho, trabalho e muitos muitos sorrisos nos rostos 
das nossas crianças.

MELIDES
ESPAÇO CULTURAL FESTEJA PRIMEIRO ANO DE ATIVIDADE
O Espaço Cultural “A Moagem” da Junta de Freguesia de Melides celebra um ano 
de atividade. O primeiro aniversário deste importante equipamento foi assinalado no passado 
2 de maio com uma festa e uma exposição dedicada à cultura do arroz em Melides 
homenageando, deste modo, o trabalhador nos tempos antigos. Uma exposição que está 
patente ao público até ao final do ano e pode ser visitada de terça a sábado. Este espaço, 
situado estrategicamente no centro da aldeia, oferece também ao visitante um leque variado 
de produtos locais, acesso a computadores com Internet gratuita e uma vasta programação 
cultural mensal.

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS

 DE FREGUESIA DO CONCELHO.
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ANTES 
E DEPOIS

JARDIM 
DR. JACINTO 
NUNES

CARVALHAL E GRÂNDOLA – EXECUÇÃO DE PASSEIOS E BOLSA DE ESTACIONAMENTO | ESTACIONAMENTO COMPLEXO DESPORTIVO 
MUNICIPAL – REPARAÇÃO DE CALÇADA

GALÉ – CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE | COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL – SUBSTITUIÇÃO DE CALEIRAS | BREJINHO DE ÁGUA 
– EMPREITADA – REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 1ª FASE

VISO – MELHORAMENTOS NO ACESSO À IGREJA E LIMPEZA DA ZONA ENVOLVENTE | PRAIA DA COMPORTA – MELHORAMENTOS NO ACESSO
JARDIM DR. JACINTO NUNES – TRABALHOS DE REQUALIFICAÇÃO




