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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
Como é do vosso conhecimento, grande parte das habitações dos nossos Centros Tradicionais 
estão desocupadas e apresentam altos níveis de degradação; Esta é uma situação que não é

nova, que se tem acentuado nos últimos anos um pouco por todo o país, e que reflete o enve- 
lhecimento da população residente, o aumento da pobreza, a degradação das atividades 
económicas e a opção das camadas mais jovens por zonas periféricas. A verdade é que os 
Centros Tradicionais vão perdendo importância nas Vilas e Cidades, afastando cada vez mais 
as populações.
Foi por todas estas razões que definimos, com uma das nossas prioridades para este man-

dato autárquico, o apoio à reabilitação urbana dos centros tradicionais de Grândola e Melides, 
com o objetivo de melhorar o estado de conservação do conjunto edificado e promover a revita- 
lização económica, social e cultural destes dois núcleos. Apesar de este ser um processo com-
plexo, já está em condições de avançar para o terreno, visto que as zonas já estão delimitadas e 
a nossa equipa pronta para aconselhar, acompanhar e prestar apoio técnico a todos os interes-
sados. Esta é a oportunidade para os proprietários dos edifícios recuperarem as suas habi-
tações, criando condições para arrendamento ou venda, ou para investidores adquirirem pré- 
dios degradados, para recuperação e valorização, e posterior colocação no mercado. As vanta-
gens são muitas, nomeadamente, a isenção do IMI, do IMT e de outras Taxas Municipais, Be- 
nefícios Fiscais, 6% do Iva em Mão de Obra e materiais, simplificação de processos, entre 
muitas outras. 
Contamos consigo! Vamos dar uma nova vida ao Centro Tradicional de Grândola e de Melides.

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

As vantagens são muitas, nomeadamente, a isenção do IMI, 
do IMT e de outras Taxas Municipais, Benefícios Fiscais, 6% 
do Iva em Mão de Obra e materiais, simplificação 
de processos, entre muitas outras. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

GRÂNDOLA É O 5.º MELHOR 
MUNICÍPIO DA REGIÃO 
ALENTEJO

No estudo anual da City Brand Ranking que 
avaliou os Municípios Portugueses em três 
categorias (viver, visitar, investir) Grândola 
ocupa o 79.º lugar a nível nacional no ranking 
dos melhores municípios portugueses 
e o 5.º do total dos 58 municípios do Alentejo. 
O estudo destaca ainda a subida do Município 
de Grândola consolidando o seu lugar no Top 
10 Regional. 

PROJETO RELOUSAL LEVA 
GRÂNDOLA AOS FINALISTAS 
DO PRÉMIO “MUNICÍPIO DO ANO”

O Município de Grândola esteve entre os finalistas 
dos Prémios “Município do Ano Portugal 2015”. 
Instituídos pela Universidade do Minho 
os prémios visam reconhecer e premiar as boas 
práticas em projetos implementados pelos 
municípios com impactos assinaláveis no 
território, na economia e na sociedade, que 
promovam o crescimento, a inclusão e/ou 
a sustentabilidade. A candidatura apresentada 
pelo Município de Grândola focou-se 
no importante projeto que tem vindo a ser 
desenvolvido na Aldeia Mineira do Lousal 
(Projeto Relousal), lançado na década de 90. 

MUNICÍPIO MARCOU PRESENÇA 
NA FEIRA NACIONAL 
DE AGRICULTURA

O Município de Grândola esteve presente 
na Feira Nacional da Agricultura, no dia 14 
junho, no stand da Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho (AMPV), integrado 
no Salão Prazer de Provar. O espaço 
promocional dinamizado pelo Município 
contou com a participação de produtores 
regionais com provas e degustações, 
nomeadamente os Vinhos e o Mel.

F ficha técnica
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Atividade Municipal

GALERIA WALDEMAR INAUGURADA   
COM PRESENÇA DO MINISTRO DA ECONOMIA

CÂMARA MUNICIPAL REUNIU 
COM ULSLA – SERVIÇOS DE SAÚDE 
REFORÇADOS DESDE 1 DE AGOSTO
O horário do Atendimento Complementar 
da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 
de Grândola foi alargado até às 22 horas. Desde 
o início do mês está também em funcionamento 
uma Unidade Móvel de Saúde de apoio às praias 
de Melides e Carvalhal com uma equipa 
permanente de profissionais de saúde. Medidas 
que atenuam as necessidades ao nível 
de saúde no nosso território e que surgem 
na sequência das reivindicações da População e 
das Autarquias Locais de mais e melhores serviços 
para o Concelho e para a Região e que foram 
transmitidas ao Presidente da Câmara, António 
Figueira Mendes e à Vereadora do Pelouro 
da Saúde, Carina Batista por Jorge Sanches, 
Presidente do Conselho de Administração 
da ULSLA (Unidade Local de Saúde do Litoral 
Alentejano) e por Horácio Feiteiro, Diretor Clinico 
dos Cuidados de Saúde Primários da ULSLA 
no decorrer duma reunião realizada em julho. 
A ULSLA informou também que solicitou para 
a Região um reforço de seis médicos, dos quais 
dois estão destinados para Grândola. 
A confirmar-se este reforço, a ULSLA garante que, 
desta forma, conseguirá dar uma resposta 
descentralizada à população de Canal Caveira. 
O Presidente da Câmara reiterou a disponibilidade 
do Município para criar incentivos à fixação 
de Médicos a longo prazo, nomeadamente ao nível 
do apoio à habitação.

entender “constituem a pedra de toque deste pro- 
jeto de desenvolvimento integrado e sustentável 
do território Concelhio e do Alentejo Litoral e lhe 
dão a consistência e a relevância que nos permitiu 
chegar até aqui” nomeadamente as parcerias que 
foram estabelecidas e o crescente envolvimento 
das populações.  
Lembrando o impacto negativo que o encerra-
mento da atividade nas minas teve na comunidade 
e no território, o Autarca afirmou que o “projeto, 
com a participação ativa da população local, pro- 
curou transformar uma ameaça ao desenvolvi-
mento em novas oportunidades” e que hoje a Al- 
deia Mineira do Lousal “é um importante comple-
mento à oferta da frente atlântica e de combate à 
sazonalidade, numa fase em que a procura turísti-
ca não se limita ao sol e ao mar e o turista parte à 
descoberta do que é autêntico e genuíno em cada 
território.”

CERIMÓNIA DE CELEBRAÇÃO DOS 
9 ANOS DA EPIS – EMPRESÁRIOS 
PARA A INCLUSÃO SOCIAL

No passado dia 9 de julho decorreu em Lisboa, 
no edifico antigo do Museu dos Coches, a Cerimónia 
de celebração dos 9 anos da EPIS – Empresários 
para a Inclusão Social. A Cerimónia contou com 
a presença de todos os Concelhos EPIS, 
de representantes de alunos, dos Municípios 
parceiros e do Presidente da República. 
A delegação de Grândola contou com a presença 
de 6 alunos, 3 mediadoras EPIS, 2 diretores 
de turma, uma funcionária da EB23, a Presidente 
da CAP do Agrupamento de Escolas de Grândola 
e dois representantes da Autarquia, que integram 
o projeto desde 2013, implementando a sua 
metodologia inovadora no combate ao abandono 
e insucesso escolar.

António Pires de Lima presidiu no passado dia 27 
de julho à cerimónia de inauguração da Galeria 
Waldemar e considerou a Aldeia Mineira do Lou- 
sal um “bom exemplo para outras zonas do país”. 
Com um investimento total de cerca de 366 mil 
euros o projeto de recuperação e musealização de 
uma antiga galeria subterrânea no Lousal imple-
mentado pela EDM – Empresa de Desenvolvimen-
to Mineiro e pela Fundação Frédéric Velge vem 
juntar-se ao conjunto de intervenções levado a 
cabo ao longo dos anos pela Câmara Municipal de 
Grândola e pela Sapec no âmbito do Projeto 
Relousal iniciado em 1996.
Decorridos 19 anos da implementação deste am- 
bicioso projeto, o Presidente da Câmara não es- 
conde o orgulho e a satisfação pelo sucesso al- 
cançado. Durante a sua intervenção na cerimónia 
da inauguração da Galeria Waldemar, António 
Figueira Mendes enumerou as razões que em seu 

MAIS DE 60 JOVENS 
PARTICIPAM NO PROGRAMA 
“BORA LÁ BULIR”

Sessenta e seis jovens do concelho de Grândola 
com idades compreendidas entre os 15 e os 25 
anos integram este ano o “Bora Lá Bulir” – 
programa ocupacional de verão que se desenvolve 
entre 22 de junho e 2 de setembro. Cada jovem 
participante tem uma ocupação renumerada 
de 4 horas durante 10 dias úteis. O “Bora Lá Bulir” 
foi lançado pela Câmara Municipal de Grândola em 
1999 com o objetivo de contribuir para a ocupação 
dos tempos extra letivos dos jovens através 
do desenvolvimento de atividades que promovem 
uma experiência em contexto de trabalho. Diversos 
Serviços Municipais a par das Juntas de Freguesia 
do Concelho são os locais de trabalho escolhidos 
pelos jovens para esta enriquecedora experiência.

VIVAM AS FÉRIAS 
COM ATIVIDADES PARA 
OS MAIS NOVOS

Idas à Praia, ateliês de escrita criativa, cerâmica, 
doçaria e culinária, visita ao Pavilhão do Conhecimento 
e Parque das Nações, uma noite na Biblioteca, 
visita ao Arquivo Municipal, hidroginástica, aulas 
de dança, yoga e crosstraining, jogo de futsal, 
e um passeio de BTT são algumas das atividades 
incluídas no programa “Vivam as Férias” Verão 
2015, destinado a crianças e jovens do Concelho, 
com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos.
Promovida pelo Município de Grândola a iniciativa 
visa ocupar o tempo livre dos alunos no decorrer 
das férias de verão, com ações dinamizadas em 
vários espaços municipais como o Estúdio Jovem, 
a Casa Frayões Metello, o Arquivo Municipal 
e a Biblioteca Municipal.
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MOSTRA INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE SANTO ANDRÉ    
TROUXE TRÊS ESPETÁCULOS A GRÂNDOLA 

DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS

Grândola apresentou nos meses de maio e junho, 
três espetáculos integrados na 16ª edição da 
MITSA. VAI VEM – um espetáculo de teatro físico 

produzido pela GATO SA sob a direção de Juan Car- 
los Agudelo Plata, diretor da CASA DEL SILENCIO 
subiu ao palco do Cine Granadeiro no dia 28 de 
maio. No dia 4 de junho o Cine Granadeiro recebeu 
o espetáculo que marca o regresso ao festival da 
atriz Maria do Céu Guerra, à frente de um grande 
elenco, com uma versão do “Tartufo” reescrita por 
Hélder Costa. Esta produção da companhia de 
teatro “A Barraca” é uma das comédias mais cé- 
lebres de Moliére. No dia 18, o Auditório Municipal 
de Grândola apresentou um Espetáculo de Circo e 
Teatro Visual – Habitación 801 pela companhia da 
Catalunha Lucas Locus e interpretação de Lucas 
Escobedo.

O Arquivo Municipal de Grândola assinalou a 9 de 
junho, o Dia Internacional dos Arquivos com a 
disponibilização, no seu sítio web, das Sínteses 

das Atas das Vereações do século XVIII, da Câmara 
Municipal de Grândola. Neste documento, os inves- 
tigadores e o público em geral podem encontrar 
as sínteses dos assuntos tratados nas reuniões 
das vereações grandolenses ao longo de 100 anos 
e registados em 32 livros, com apresentação de 
transcrições paleográficas, sempre que as mes- 
mas se consideraram pertinentes. Pretende-se, 
deste modo, valorizar e dar a conhecer o extraor-
dinário acervo do Arquivo Municipal de Grândola, 
promover a sua divulgação e contribuir para o co- 
nhecimento histórico sobre o concelho de Grân- 
dola.

DIA DOS AVÓS CELEBRADO 
COM VISITA AO BADOCA PARK

O Município de Grândola assinalou o Dia dos Avós 
com uma visita ao Badoca Park que juntou cerca 
de cinquenta avós e netos num dia de especial 
troca de afetos e convívio familiar entre gerações. 
Neste programa de comemoração do Dia dos Avós 
participaram alunos da Universidade Sénior 
de Grândola e do Programa Viver Solidário.

ANIMAÇÃO DE VERÃO 
NO JARDIM 1.º DE MAIO

Em julho a Animação de verão regressou ao maior 
espaço verde da Vila Morena! Nas sextas-feiras 
à noite o jardim 1.º de maio recebeu espetáculos 
de música e teatro de rua. As manhãs de sábado 
foram preenchidas com espetáculos dirigidos 
aos mais novos. No total foram oito espetáculos 
gratuitos promovidos pelo Município de Grândola.

DIA MUNDIAL 
DO AMBIENTE

O Dia Mundial do Ambiente foi assinalado em 
Grândola através da realização de duas atividades. 
Na praia da Comporta decorreu a cerimónia do 
hastear da primeira de nove Bandeiras Azuis 
atribuídas às praias do nosso Concelho. 
No mesmo dia, o Município procedeu à entrega 
da publicação municipal “Árvores de Grândola” 
a alunos da Escola Secundária António Inácio 
da Cruz e da Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural de Grândola.

ARQUITETO 
CARLOS ROXO 
EXPÔS TRABALHOS 
DE DESENHO 
EM 4 NÚCLEOS 
DO CONCELHO
“Do mar à serra, Entre o dia 
e o sonho” é o título da Exposição 
de Desenho do Arquiteto Carlos 
Roxo que pode ser visitada até 
ao final do mês em quatro núcleos 
do concelho de Grândola: Aqualuz 
Suite Hotel em Tróia, na Junta 
de Freguesia do Carvalhal, 
no Espaço Cultural “A Moagem” em 
Melides e na Biblioteca Municipal 
de Grândola.
Para António Figueira Mendes, 
Presidente do Município 
de Grândola “É um privilégio poder 
apresentar em Grândola esta 
exposição de Carlos Roxo”. Nas 
palavras do autarca “Há um aspeto 
que importa sublinhar e que 
constitui nova singularidade desta 
exposição. É o facto de ser 
apresentada, simultaneamente, 
em quatro locais do nosso 
Concelho, numa perspetiva 
de descentralização cultural 
e de valorização territorial que 
integra a nossa matriz identitária 
e que na terra da fraternidade, 
dá o sentido exato do rumo que 
queremos prosseguir”.
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20 ANOS 
DE ROTA DAS TABERNAS 
No ano em que completou duas décadas, a ini- 
ciativa gastronómica promovida pelo Município 
de Grândola com o apoio do Turismo de Portu-
gal iniciou-se no dia 1 de junho na Taberna dos 
Mosqueirões, a que se seguiram a Taberna do 
Agostinho em Stª Margarida da Serra, A Venda 
na Silha do Pascoal, a Casa Dimas em Stª 
Margarida da Serra e A Taberna nas Sobreiras 
Altas. A Rota das Tabernas terminou dia 5 de ju- 
lho na Taberna Justense na Aldeia da Justa.
Tiborna e gaspacho, jantarinho de grão, açorda 
de espinafres com amêijoas, açorda de coelho, 
açorda de beldroegas com toucinho frito, cacho- 

la de porco, miolos com carne de porco, javali 
estufado e bacalhau assado com pimentos fo- 
ram alguns dos tradicionais petiscos alenteja- 
nos para degustar nas tabernas aderentes à ro- 
ta. Desta edição importa salientar o reforço da 
promoção da vertente gastronómica, reforçando 
a oferta dos dias em que decorreu a iniciativa e 
consequentemente a oferta dos petiscos e pra- 
tos que o público pôde saborear. A animação 
musical esteve presente em todas as Tabernas, 
com destaque para o Cante Alentejano e para os 
Grupos de Música Instrumental do Cancioneiro 
Tradicional do Alentejo.

SEMANAS GASTRONÓMICAS DÃO A CONHECER PRODUTOS DA REGIÃO
“Gaspacho, Beldroegas e Saladas” foram os pro- 
dutos em destaque na primeira edição das Sema-
nas Gastronómicas promovidas pelo Município de 
Grândola. Trata-se de uma iniciativa de promoção 
gastronómica iniciada em julho e cujo objetivo é 
dar a conhecer e a saborear os produtos mais ca- 
racterísticos da Dieta Mediterrânica considera- 
da pela UNESCO Património Imaterial da Huma- 
nidade e que se distingue pela presença regular 
das sopas, cozidos e guisados, pão, frutos e produ- 
tos hortícolas, frutos secos, utilização de ervas aro- 
máticas como condimento e consumo de azeite co- 
mo principal gordura. Por todo o Alentejo abunda esta 
diversidade de produtos absolutamente única, a 

que acrescentamos o porco, a caça e o borrego. O 
concelho de Grândola apresenta uma vasta oferta 
de riquezas gastronómicas do interior e também 
do litoral, possuindo uma faixa costeira e zona es- 
tuarina onde ainda abundam algumas espécies.
Ao longo dos doze meses do ano as “Semanas 
Gastronómicas” dão a conhecer e a saborear os 
produtos mais característicos da época, decor-
rendo na primeira semana de cada mês, incluin-
do dois fins de semana. As duas primeiras edi- 
ções que decorreram em julho (Gaspacho, bel- 
droegas e saladas) e agosto (semana gastronó- 
mica do Tomate) contaram com a participação de 
20 restaurantes.

POSTO DE TURISMO 
RECEBEU EXPOSIÇÃO 
DE FOTOGRAFIA
No âmbito dos 20 anos da Rota 
das Tabernas, esteve patente ao público 
de 28 de maio a 4 de julho no Posto 
de Turismo de Grândola a Exposição 
de Fotografia de João Galamba de 
Oliveira “Tabernas do Sul”. A Exposição, 
enquadrada na recriação de uma 
Taberna, deu a conhecer uma seleção 
de imagens recolhidas pelo autor em 
diversas Tabernas do Alentejo. Para 
enriquecer ainda mais a exposição, 
foram também expostas fotografias 
da autoria de José Manuel Rodrigues.

TABERNAS RECEBERAM 
PLACAS IDENTIFICATIVAS
As duas décadas da “Rota das Tabernas” 
foram ainda assinaladas pelo Município 
através da oferta de uma placa simbólica 
a cada um dos proprietários 
dos estabelecimentos.
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A Creche da AISGRA “Era Uma Vez…” 
foi inaugurada no dia 1 de junho, Dia Mundial 
da Criança. A Cerimónia a que assistiram 
dezenas de convidados foi presidida pelo 
Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social, Pedro Mota Soares, e contou com 
as intervenções do Presidente da AISGRA – 
Associação de Intervenção Social de Grândola, 
Francisco Costa e do Presidente da Câmara 
Municipal de Grândola, António Figueira 
Mendes.

6.º CONVÍVIO 
DESPORTIVO 
DOS JARDINS 
DE INFÂNCIA

O 6º Convívio Desportivo 
dos Jardins de Infância, promovido 
pelo Município de Grândola, 
decorreu no passado dia 3 de junho 
no Parque Desportivo Municipal. 
A iniciativa reuniu, para uma 
manhã de convívio desportivo, 
os alunos dos Jardins de Infância 
do Carvalhal, Melides, Aldeia Nova 
de S. Lourenço, Água Derramada, 
Ameiras, Aldeia do Futuro 
e de Grândola.

COMEMORAÇÕES     
DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

INAUGURAÇÃO DA CRECHE      
“ERA UMA VEZ”  

O Município de Grândola preparou, em conjunto com o Movimento Associativo, Comunidade Educativa, 
Centro Ciência Viva do Lousal e Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida da Serra, um vasto e 
diversificado conjunto de atividades dirigidas aos mais novos do Concelho para comemorar o Dia Mundial 
da Criança. De 30 de maio a 9 de junho decorreram sessões de cinema, ateliers, teatro e atividades 
desportivas. 
À semelhança dos últimos anos, o Jardim 1.º de Maio recebeu a grande Festa da Criança. Cerca 20 
espaços dinamizados por diversos técnicos municipais, associações e outras instituições do Concelho 
proporcionaram às centenas de crianças que ao longo da tarde passaram por este espaço verde a 
oportunidade de experimentarem e realizarem atividades lúdicas e pedagógicas. Um dia de festa, cor e 
alegria que terminou com o espetáculo musical “As Canções da Xaninha”.

10.º CONVÍVIO 
ALEGRIA 
E MOVIMENTO

O Complexo Desportivo Municipal 
José Afonso recebeu no dia 5 
de junho o 10.º Convívio “Alegria 
e Movimento” com demonstrações 
e atuações de 250 crianças 
e jovens atletas praticantes 
de patinagem artística, hóquei 
em patins, futebol, basquetebol, 
karaté, ténis de mesa, xadrez, 
badminton, golfe, ginástica 
acrobática, ginástica infantil 
e dança.
A iniciativa do Município 
de Grândola assinalou 
o encerramento da época 
e das atividades desportivas 
desenvolvidas pelo Movimento 
Associativo do Concelho e pela 
Comunidade Escolar, durante 
o ano letivo 2014/2015, 
incentivando os jovens para 
a prática de exercício físico com 
regularidade.
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AS ORIGENS 
DA FEIRA DE GRÂNDOLA

A FESTA DE SANTO ANTÓNIO
Na visitação que a Ordem de Santiago efetuou a 
Grândola em 15331 foi determinado que na igreja 
matriz, na parede do cruzeiro do lado da epístola, 
fosse construído um altar para albergar a ima- 
gem de Santo António. Não se sabe se a devoção 
já existia mas o facto é que foi instituída uma ir- 
mandade, de que há notícia em 1587 e cujo com- 
promisso obteve confirmação em 16172. Entre as 
obrigações das irmandades encontrava-se a de 
realizar uma festa no dia dedicado ao patrono, 
neste caso a 13 de junho. Contudo, em Grândola 
ocorreu algo peculiar pois, no referido ano, a ir- 
mandade solicitou autorização régia para que no 
dia do santo apenas mandassem dizer uma mis- 
sa cantada, levando a cabo os demais festejos no 
derradeiro domingo de Agosto por Ser tempo Ocu- 
pado de Seyfa e os Irmãos Serem os mais delles La- 
vradores, e as Esmollas Serem poucas, e por ser 
costume fazer-se a festa nessa data3. 
Constata-se assim que os grandolenses, gente 
ligada ao campo e à lavoura, não dispunham de 
tempo nem de dinheiro para fazerem a festa de 
Santo António a 13 de junho e que, mesmo sem a 
devida aprovação, já a realizavam no último do- 

mingo de Agosto, depois de levantado o pão das 
eiras e com alguns réis para gastar.

A FEIRA DE SANTO ANTÓNIO
A festa de Santo António, eminentemente religio-
sa, teria também a sua dimensão profana, como 
ainda hoje acontece com festejos desta natureza. 
É provável que nela se vendessem alguns produ-
tos, nomeadamente as oferendas feitas ao santo 
e que a irmandade queria transformar em di- 
nheiro. Com o desenvolvimento da vila e do Con- 
celho, no contexto da política pós restauração 
(1640), a festa de Santo António, apesar de con- 
tinuar a ser uma manifestação do sagrado que 
incluía a realização de uma procissão solene, deu 
origem à feira.
De facto, em 1642 realizou-se pela primeira vez a 
feira de Grândola4, de forma mais ou menos or- 
ganizada e regulamentada pela Câmara, seguin-
do a tipologia das restantes feiras do reino. A fes- 
ta passou a incluír uma feira visto que nesse ano 
se arrendou para ela a balança do Concelho. O 
seu arrendamento, por 700 réis a Francisco do Vale, 
atesta a existência da venda de bens, obrigatoria-
mente pesados, e dos quais eram pagos os “direi- 

tos” (impostos) fixados5. Sabe-se, assim, que a fei- 
ra de Grândola teve origem na festa de Santo An- 
tónio. Dela guardou a menção ao santo até ao 
século XIX; ocorre ainda na mesma data e o do- 
mingo, dia solene da festa, continua a ser o seu 
dia mais representativo.
Até 1791 a feira realizou-se no Rossio de São João 
(atuais Jardins Dr. José Jacinto Nunes e Dr. Júlio 
do Rosário Costa). Nessa data os feirantes pe- 
diram a sua transferência para o Rossio de São 
Sebastião. A Câmara concordou e destinou o Ros- 
sio de São João para a corredoura, onde se rea- 
lizava a feira do gado, e para acomodação de car- 
retas e outras atrelagens6.

TRÊS DIAS DE FEIRA: USOS E COSTUMES
A feira passou a ser o principal acontecimento eco- 
nómico, social e cultural do Concelho. Possibili-
tava a aquisição de bens que, de outra forma, di- 
ficilmente chegariam a Grândola; permitia en- 
contros entre amigos e familiares; facilitava os 
negócios entre os próprios visitantes e oferecia 
convívio e distração a uma população camponesa 
que precisava de se recompor da sua vida árdua. 
Imagina-se buliçosa, barulhenta, com alguns de- 
sacatos, afinal como todas as feiras. A ela acor- 
riam feirantes maioritariamente do sul: merca- 
dores de panos de linho, curtidores, louceiros e 
oleiros (incluindo os de Beringel), caldeireiros, 
ourives, violeiros, espadeiros, sapateiros, choca- 
lheiros, bufarinheiros (vendedores de bugigangas), 
vendedores de fruta… E os naturais e os mora-
dores também vendiam na feira os seus produ-
tos, beneficiando de privilégios do regimento.
A Câmara regulou o seu funcionamento e assistia 
formalmente ao seu decurso. Para tal era cons- 
truído um palanque, armado com panos de seda, 
onde a governança – juizes, vereadores e procu- 
rador – tinha assento7. Por outro lado, na Praça 
da vila (D. Jorge), tinha lugar uma tourada à es- 
panhola com touros agarrochados8, chegando a 
cadeia do Paço do Concelho do século XVII9 a 
servir de touril. A feira, que se prolongava por 
três dias, embora por vezes afirmem tratar-se de 
Sábado, Domingo e Segunda e outros de Domin-
go, Segunda e Terça, inseria-se num autêntico 
“programa de festas” do Concelho. 
Não se sabe se a feira se realizou desde 1642 sem 
interrupções. No entanto, a Feira de Santo Antó- 
nio – que hoje é conhecida por Feira de Agosto – 
acompanhou, ao longo destes 373 anos, o en- 
grandecimento da terra, foi mudando de local em 
conformidade com as necessidades e a dimen- 
são, modernizou-se e assume-se hoje, inquestio- 
navelmente, como uma das maiores e mais con- 
corridas feiras do sul do país. 

A origem da feira de Grândola, durante séculos denominada “Feira de Santo 
António”, liga-se à devoção dos grandolenses a este santo e à existência 
de uma irmandade que o invocava e que realizava uma festa anual para 
o louvar e pedir a sua divina proteção. 

1 ANTT, Ordem de Santiago e Convento de Palmela, Órgãos dirigentes, 
Visitações, Visitações a Grândola efectuadas pelo Mestre D. Jorge, 
Álvaro Mendes e Afonso Rodrigues.
2 ALMEIDA, Manuel Costa Gaio Tavares, A Posturas (Dos Anos 
de Seiscentos à República) – Subsídios para uma monogra�a V, 
Santiago do Cacém, Câmara Municipal de Grândola, 2007, pp.245.
3 ALMEIDA, Manuel Costa Gaio Tavares, Op. cit., pp.246.
4 SILVA, Germesindo, “Chamava-se feira de Santo António”, Grândola 
municipal n.º 1, Câmara Municipal de Grândola, 2002.
5 Arquivo Municipal de Grândola, Câmara Municipal de Grândola, 
Contabilidade Municipal, Receita e despesa, liv. A.D.1/1. 
6 ALMEIDA, Manuel Costa Gaio Tavares, Op. cit., pp. 251.
7 Arquivo Municipal de Grândola, Câmara Municipal de Grândola, 
Actas e deliberações da Câmara, Actas das Vereações, liv. AB1/30. 
8 Garrocha (puya) – Espécie de lança com uma extremidade 
cortante que funciona como um saca-rolhas. 
9 A cadeia do Paço do Concelho do séc. XVII situava-se na atual ala 
norte do Hotel D. Jorge. 
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Mais de cinco centenas de publicações, entre jornais diários, livros e revistas, são disponibiliza-
dos gratuitamente na Biblioteca de Praia em Melides e no Carvalhal até 28 de agosto. A Câmara 
de Grândola foi das primeiras autarquias no Pais a criar no início dos anos 90 um projeto de 
Biblioteca na Praia com o objetivo de promover a leitura à beira mar em tempo de férias. A 
Biblioteca na Praia reúne um conjunto de 500 publicações que são renovadas quinzenalmente. 
Diariamente são disponibilizados para consulta no local e empréstimo na praia, livros, jornais 
diários e semanários, revistas, pequenos contos, banda desenhada e alguns livros úteis.

BIBLIOTECAS DE PRAIA

FRENTE
ATLÂNTICA

É o melhor e está localizado numa das praias de 
excelência do nosso Concelho! O Restaurante 
Sal, na Praia do Pego, foi considerado, pela con- 
ceituada revista internacional Condé Nast, o me- 
lhor restaurante de praia do Mundo. Uma das 
leitoras da revista de viagens descreve o local 
como o “Paraíso no Alentejo”! Após a divulgação 
da escolha dos leitores da revista, a Praia do Pe- 

go e o Restaurante Sal foram notícia nos prin- 
cipais canais de televisão e jornais nacionais. De 
resto, a Frente Atlântica do concelho de Grândo-
la tem sido motivo de reportagem na imprensa 
nacional e internacional. No passado dia 1 de 
agosto a revista do “The Times” publicou um ar- 
tigo de duas páginas sobre as praias do nosso 
Concelho.

PROGRAMA BANDEIRA AZUL 
CIÊNCIA NA PRAIA
O Centro Ciência Viva do Lousal – Mina de 
Ciência aliou-se ao programa Bandeira Azul 
2015 e à Câmara Municipal de Grândola e entre 
15 e 30 de julho dinamizou um conjunto de 
atividades em seis Praias da Frente Atlântica 
do concelho de Grândola. Sob o lema “Faz 
da Mudança a tua Praia” foram desenvolvidas 
atividades assentes em quatro diferentes 
tipologias: sensibilização ambiental, participação 
passiva do público, participação ativa do público 
e efeito multiplicador. A Iniciativa “Mina da 
Ciência” procurou sensibilizar os veraneantes 
para a consciencialização e preocupação com 
o ambiente costeiro, lacustre e fluvial. 

CARVALHAL TEM NOVO      
POSTO DE TURISMO 

Com o objetivo de promover as potencialidades 
ímpares do território e informar de forma perso- 
nalizada, próxima e mais eficaz os milhares de 
visitantes que no verão procuram as praias am- 
bientalmente preservadas e valorizadas que se 
estendem ao longo dos 43 km da Frente Atlânti-
ca do concelho de Grândola, o Município voltou a 
abrir ao público durante os meses de junho a 

setembro os Postos de Turismo de Melides e 
Carvalhal. No Carvalhal, o Posto de Turismo foi 
este ano relocalizado para a principal Avenida da 
aldeia e funciona numa típica cabana de colmo. 
Paralelamente à sua função informativa e de di- 
vulgação turística estes espaços municipais ofe- 
recem uma representativa exposição e venda de 
artesanato e produtos da região.

O MELHOR RESTAURANTE     
DE PRAIA DO MUNDO 
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JOSÉ GASPAR FOI O GRANDE VENCEDOR      
DA ULTRA MARATONA ATLÂNTICA MELIDES – TRÓIA 

Prova única em Portugal e na Europa, com 43 
Km de extensão e corrida na areia da praia, a 
11ª edição da Ultra Maratona Atlântica reali- 
zou-se no dia 19 de julho, com partida na praia 
de Melides e passagem à beira mar pelas praias 
da Aberta Nova, Galé, Pinheiro da Cruz, Pego, 
Carvalhal, Comporta, Soltróia e chegada ao Bi- 

co das Lulas, em Tróia. O grande vencedor da 
Ultra Maratona foi José Gaspar do Clube de 
Atletismo ODIMARQ, com o tempo de 02:58:46. 
No setor feminino, Patrícia Serafim completou a 
prova em 03:33:02, obtendo, deste modo, um no- 
vo recorde. A atleta do Beja Atlético Clube já ti- 
nha vencido esta competição em 2013 e 2014. 

1ª EDIÇÃO       
DO LAGOA FEST NO CARVALHAL 

A Associação de Jovens Nova Onda organizou nos dias 24 e 25 de julho a 1ª 
edição do Lagoa Fest. O evento teve lugar no recinto de Festas das Lagoas, 
junto à Praia do Carvalhal, e contou com um programa diversificado. Na noi- 
te de 24 de julho subiram ao palco os Australianos, Caravãna Sun, e Dj Brás. 
Já no Sábado, a festa começou ao final da tarde com um sunset a cargo do 
Dj Fábio Ribeiro a que se seguiu o concerto da banda N-P´s. O evento teve o 
apoio do Município de Grândola e da Junta de Freguesia de Carvalhal.

CONVÍVIO MOTARD        
EM MELIDES 

Em plena época estival a praia de Melides foi ponto de encontro para motards 
de todo o país. O XIII Convívio Motard organizado pelo Grupo “Os Amigos” 
com o apoio da Junta de Freguesia de Melides e do Município de Grândola, 
realizou-se no primeiro fim de semana de julho e contou com um programa 
diversificado que incluiu, concertos, passeios a cavalo, baptismo de mergu- 
lho, bike wash, concursos, entre outras atividades.

FRENTE
ATLÂNTICA

RUI FONTES 
GANHOU A CORRIDA 
ATLÂNTICA 
COMPORTA – TRÓIA

A 2.º edição da Corrida Atlântica 
Comporta – Tróia com um 
percurso de 15 Km foi ganha 
por Rui fontes. O Atleta do Beja 
Atlético Clube acabou a prova 
com o tempo de 00:55:34. 
Na geral feminina, a vencedora 
da prova em 2014, Inês Marques, 
individual, foi a primeira 
a chegar à meta tendo concluído 
a prova em 01:03:04, 
estabelecendo um novo recorde 
da prova. A Ultra Maratona 
Atlântica Melides - Tróia é uma 
corrida de aventura com 
organização do Município 
de Grândola. O enquadramento 
da Frente Atlântica com a Serra 
da Arrábida e as longas praias 
de areias finas e douradas, 
galardoadas com Bandeira Azul 
e classificadas como praias com 
qualidade de ouro, transformam 
este cenário num palco com 
condições únicas e excecionais 
para implementar esta corrida 
de resistência física 
e psicológica.



A
#.10
INFORMAÇÃO MUNICIPAL
DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

Atividade Municipal

GRUPO CORAL “OS AMIGOS 
DE AZINHEIRA DOS BARROS” 
LANÇOU PRIMEIRO CD

Realizou-se no passado dia 11 de julho, em 
Azinheira dos Barros, a festa de apresentação 
do primeiro cd do Grupo Coral “Os Amigos 
de Azinheira dos Barros” intitulado “Alentejo é 
Património”. O CD é em grande parte constituído 
por originais da autoria de Silvestre Madeira 
de Sousa, que recuperam a tradição do cante 
alentejano tendo a sua edição sido patrocinada 
pela Junta de Freguesia de Azinheira dos 
Barros, Casa do Povo, Associação “Os Amigos 
de Azinheira dos Barros” e ainda pelo próprio 
grupo. A iniciativa contou com a colaboração 
da Câmara Municipal de Grândola.

XXII ENCONTRO DE IDOSOS
Sob o tema "Retratos do Tempo" realizou-se 
no passado dia 12 de junho, no Parque 
de Feiras e Exposições de Grândola, o XXII 
Encontro de Idosos da Zona Sul do Distrito 
de Setúbal. O Encontro envolveu 25 
Instituições e cerca de 1300 idosos, 
promovendo o reencontro de instituições 
e utentes, e fomentando a confraternização 
e a partilha. Durante a sua intervenção 
a Vereadora do Desenvolvimento Social, 
Carina Batista referiu-se ao importante 
contributo dado pelas instituições da economia 
social, nomeadamente as IPSS, para uma 
sociedade mais inclusiva. Carina Batista 
sublinhou ainda o trabalho desenvolvido 
pelas seis Instituições do nosso Concelho 
que complementado por projetos municipais 
nomeadamente a Universidade Sénior, o 
Programa Viver Solidário e Unidade Móvel, 
promove respostas sociais dirigidas à 
população idosa, abrangendo cerca de 550 
idosos, acrescentando: “Destaco, o grupo 
de trabalho para as questões da pessoa 
idosa, dependente ou deficiente. Um 
exemplo de trabalho coletivo, que conta 
com o envolvimento de diversas entidades, 
e que tem conseguido resultados bastante 
positivos, na sinalização e acompanhamento 
de idosos em situação de isolamento”.

ASSINATURA DE PROTOCOLOS     
COM O MOVIMENTO ASSOCIATIVO

O Município de Grândola assinou no passado dia 3 de junho os protocolos de colaboração com o 
Movimento Associativo do Concelho. Um apoio financeiro de cerca de 165 mil euros que abrange 16 
Associações de Cultura e Recreio, 18 Desportivas e 3 de âmbito Social. Para o Presidente da Câmara, 
António Figueira Mendes este significativo investimento traduz a importância que este Executivo Munici- 
pal atribui ao trabalho desenvolvido pelas Associações. “Queremos envolver cada vez mais as Associa- 
ções na atividade municipal. Recorde-se que, já este ano, o Município criou um Gabinete de Apoio ao 
Movimento Associativo no sentido de agilizar e reforçar a relação de cooperação e proximidade com 
as Associações, Coletividades e Clubes do Concelho.”

FESTIVAL DE FOLCLORE 
NO VALINHO DA ESTRADA

O Valinho da Estrada recebeu nos dias 
4 e 5 de julho mais uma edição do Festival 
de Folclore. Um fim de semana de festa 
organizado pelo Grupo de Dança Típica 
da Queimada com o apoio da Junta de Freguesia 
de Melides e da Câmara Municipal de Grândola. 
O Festival contou com a participação 
de 4 ranchos folclóricos e serviu também para 
comemorar o 24.º aniversário do Grupo 
de Dança Típica da Queimada.

FESTAS DE SÃO JOÃO 
LOUSAL

As tradicionais Festas de São João 
realizaram-se nos dias 26, 27 e 28 de junho 
na Aldeia Mineira do Lousal. A iniciativa 
da Associação de Jovens das Minas do Lousal 
com o apoio do Município de Grândola 
e da Junta de Freguesia de Azinheira 
dos Barros contou com participação e exibição 
das Marchas de Ermidas-Sado e do Cercal 
do Alentejo. Um fim de semana de muito calor, 
convívio e animação que foi ainda preenchido 
com futebol, garraiada, demonstração 
de kizomba e baile.
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Numa visita descontraída guiada pelo administrador da Herdade Pedro Caels, Mónica Pereira e Mónica Limão, é-nos dito 
que a Aberta Nova S.A. existe desde 2000 no entanto, só inicia funções, de forma mais relevante em 2012, altura em que 
são feitas as primeiras atividades florestais, entre elas a desmatação e limpeza do terreno, de onde se fez o aproveitamento 
das raízes dos eucaliptos para delinear os limites da Herdade.

A equipa no terreno conta-nos o seguinte sobre 
o conceito Aberta Nova S.A.:
O cuidado com os solos e melhoramento da sua 
qualidade são considerados uma prioridade. Com 
este intuito foram implantadas linhas de composta- 
gem, áreas dedicadas à vermicompostagem, zo- 
nas para criação de animais e atividades de apicul-
tura biológica, que têm também como objetivo o 
aumento da taxa de polinização de toda a herdade.
No que diz respeito ao conceito estratégico da Her- 
dade da Aberta Nova, é importante salientar um 
conjunto de práticas agrícolas, que tiram partido 
das características bioclimáticas do local, exploran-
do espécies adaptadas num sistema de produção 
assente na aplicação e�ciente dos recursos natu- 
rais e na sua melhoria a longo prazo.
O projeto tem na sua base uma constante preocu-
pação com a conservação da natureza e biodiversi-
dade e, por isso, a ocupação do solo foi delineada 
de forma a compor um mosaico de áreas �orestais, 
agrícolas em modo biológico e de habitats natu- 
rais, bene�ciando mutuamente a conservação e pro- 
dução agrícola.
Pretendemos ser um laboratório vivo, onde a inves- 
tigação é desenvolvida em rede, com um conjunto 
de Universidades e Institutos, acolhendo investiga- 
dores nacionais e internacionais.
Para nós, o desenvolvimento de parcerias com esco- 
las é muito importante, pois podemos ser uma 
mais-valia na área da educação, seja por atividades

na própria Herdade bem como na implantação de 
Bio Hortas nas escolas, projeto este, já implementa-
do na Escola de Melides, desde 2013.
Foi em 2012 que se deu início á infra-estrutura da Aqua- 
ponia (sistema de produção hortofrutícola) que resul- 
ta na combinação da Hidroponia (cultivo sem terra) 
com Aquacultura (produção de peixes de água doce).
Na estufa de Aquaponia fazemos investigação, expe- 
rimentação e formação sobre esta técnica, cultivan-
do uma grande diversidade de produtos de grande 
qualidade, em modo biológico. Em novembro de 
2012 foi criado o projeto de Investigação da Central 
de Biomassa, sendo implementado o projeto-piloto, 
na Aberta Nova, em março de 2014.
Este é um sistema de produção de energia eléctrica e 
térmica, recorrendo a gasei�cação de biomassa (des- 
perdícios �orestais). Parte da Herdade da Aberta 
Nova encontra-se integrada na Reserva Ecológica 
Nacional (REN), na Rede Natura 2000 e no Plano de 
Ordenamento da Orla Costeira. Isto é um enorme 
desa�o que nos obriga a desenvolver instrumentos 
de trabalho que respeitem os valores naturais. Assim 
foram criados diversos planos de trabalho: o Plano 
de gestão de habitats em parceria com a Universi-
dade de Évora; o Plano de gestão dunar e um Plano 
de gestão �orestal. Decorre também a elaboração 
da ferramenta base de todos os projetos, o Plano de 
Intervenção em Espaços Rurais (PIER), em conjunto 
com a Divisão de Planeamento da Câmara Munici-
pal de Grândola.

Actualmente o nosso trabalho incide:
› Em atividades �orestais de onde resulta a comer-
cialização de pinhas para a extracção de pinhão, 
biomassa para aquecimento e estilha;
› Na produção biológica certi�cada, de uma grande 
variedade de hortícolas e frutícolas, �ores comestí- 
veis, chás e ervas condimentares bem como ervas 
aromáticas e medicinais. Estas podem ser adquiri-
das frescas ou embaladas;
› Num viveiro de plantas biológicas, onde pode en- 
contrar diversas espécies autóctones, �orestais, hor- 
tícolas e ervas aromáticas;
› Em quatro zonas totalmente dedicadas à apicultu-
ra biológica, para produção de mel biológico multi- 
�ora;
› Na produção em modo biológico de hortícolas e 
frutos tropicais, em estufa, utilizando o processo de 
Aquaponia.

Pedro Caels diz-nos também que, um dos eixos 
estratégicos da Herdade da Aberta Nova é o apoio 
ao empreendedorismo local, valorizando a popu-
lação, a economia e promovendo parcerias. Assim, 
a Aberta Nova Sociedade Agro-florestal S.A. in- 
sere um grupo de empresas locais das quais fa- 
zem parte: Nó de Madeira – Serviços de Carpin-
taria (www.carpintarianodemadeira.pt), Restau-
rante Pizaria Mais a Mar (www.maisamar.pt), Es- 
paço Essencial – Espaço de Saúde e Bem-estar 
(www.espacoessencial.pt).

A HERDADE      
DA ABERTA NOVA
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BOMBEIROS MISTOS DE GRÂNDOLA    
TÊM NOVO COMANDANTE 

ao ano passado, e desde o dia 1 de julho – início da de- 
nominada fase crítica – que está em funcionamen- 
to o dispositivo com recurso a helicóptero (CMA).
Na reunião da Comissão Municipal de Defesa das 
Florestas (CMDF), que decorreu no passado dia 5 
de junho, foi aprovado o Plano Operacional Munici- 

pal e o Presidente da Câmara, António Figueira 
Mendes, deu a conhecer todo o trabalho desen-
volvido pelo SMPC, nomeadamente a construção 
de aceiros, trabalhos de limpeza das bermas das 
estradas municipais e ações de sensibilização jun- 
to da população do Concelho.

CONSELHO CINEGÉTICO 
MUNICIPAL REÚNE 
PASSADOS CINCO ANOS

Em 2014 e, após a tomada de posse do novo 
Executivo Municipal, iniciou-se o processo 
com vista à constituição do Conselho 
Cinegético Municipal de Grândola (CCMG) 
que não reunia desde 2010. Durante este 
período o Município promoveu reuniões com 
todas as associações de caça do concelho 
para indicação dos seus representantes neste 
órgão municipal. Em junho de 2015 e após 
publicação do despacho do Instituto da 
Conservação da Natureza e da Floresta com 
a constituição do CCMG (Representantes dos 
Agricultores, Representantes dos Caçadores, 
Representantes das zonas de Caça Turísticas, 
Autarca de Freguesia, nomeada pela Assembleia 
Municipal, Representante do ICNF (Instituto 
de Conservação da Natureza) e o Representante 
da Quercus) realizou-se no início de junho 
a primeira reunião do Conselho. No encontro 
foram avaliados modelos de promoção 
do turismo cinegético, tendo o Presidente 
da Câmara referido que o Município está 
a trabalhar neste sentido, estando a ser 
preparado um evento que potencie esta área 
de desenvolvimento turístico no Concelho.

Decorreu no passado dia 25 de julho, no quartel 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Mis- 
tos de Grândola, a tomada de posse do novo Co- 
mandante do Corpo de Bombeiros. Joaquim José 
Sobral Duarte, até então 2º Comandante, assume 
agora o Comando da Corporação Grandolense. 
Participaram na sessão, representantes da Asso- 
ciação Humanitária dos Bombeiros Mistos de 
Grândola, representantes da Federação dos Bom- 
beiros do Distrito de Setúbal, a Comandante Dis- 
trital de Operações de Socorro e Autarcas do Con- 
celho. 
Recorde-se que continuam as diligências, entre a 
Câmara Municipal e a Direcção da Associação, para 
que se resolvam os problemas que se prendem 

com as obras de construção no novo Quartel dos 
Bombeiros, e que têm dificultado a utilização des- 
tas novas instalações.

O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) está 
a levar a efeito um conjunto de ações de preven- 
ção, vigilância e apoio ao combate contra incêndi-
os. Desde do dia 15 de maio, que está no terreno o 
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Flo- 
restais, tendo sido antecipado 15 dias em relação 

PREPARAÇÃO DA ÉPOCA   
CONTRA INCÊNDIOS 
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AZINHEIRA DOS BARROS
JUNTA DE FREGUESIA LANÇA CAMPANHA CONTRA ABANDONO DE ANIMAIS
O abandono dos animais de estimação, sobretudo cães e gatos, é um flagelo que acontece em 
todo o país e com especial incidência nas alturas do Verão e nas zonas de passagem ou de 
visita turística. Por outro lado, continuam a existir alguns caçadores menos responsáveis que 
também abandonam os cães quando estes deixam de ser úteis para a função da caça. Assim, 
tem sido regular o aparecimento de animais abandonados quer em Azinheira dos Barros, quer 
ainda no Lousal, havendo alturas em que se torna muito difícil encontrar um lar de acolhimento 
para estes animais, ficando à mercê da boa vontade dos locais. Desta forma, e porque 
consideramos fundamental apelar ao bom senso e responsabilidade das famílias, a Junta 
de Freguesia está a implementar uma campanha de sensibilização com afixação de cartazes 
nas zonas de passagem de turistas, e apelo à comunidade para que alertem a Junta 
de Freguesia sempre que detetada uma situação de abandono.

CARVALHAL
ATIVIDADES DE VERÃO – MARCHAS POPULARES, FEIRA DA LADRA E LAGOA FEST
As Marchas Populares do Carvalhal voltaram a sair à rua no 2.º e no último sábado de junho! 
A iniciativa da Junta de Freguesia do Carvalhal, com o apoio do Município de Grândola, contou 
este ano com a participação da Marcha do Centro Escolar do Carvalhal, Marcha do Bairro 
da Vinha, Marcha das Lagoas e Marcha do Bairro do Comércio envolvendo cerca de 200 pessoas. 
As Marchas Populares realizam-se de dois em dois anos e procuram manter viva a tradição 
popular e as raízes históricas e culturais contribuindo para a preservação da identidade desta 
Freguesia. Também em junho, a Junta de Freguesia organizou, pelo 8º ano consecutivo, a Feira 
da Ladra. Esta realizou-se, como habitual, no Jardim da Av. 18 de Dezembro entre as 08:00h 
e as 19:00h e contou com a participação de vários feirantes de velharias e Instituições. Durante 
o mês de julho, a Associação de Jovens Nova Onda realizou no recinto de festas das Lagoas 
a 1ª edição do Lagoa Fest. Um evento que apresentou um programa bastante diversificado e que 
contou com o apoio desta Junta de Freguesia.

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO  
As Associações Locais são os pilares de uma democracia participada e ativa, estando sempre de uma 
forma ou de outra em contacto direto com as populações locais incentivando o seu desenvolvimento, 
promoção e bem-estar. Nesse sentido a Junta de Freguesia de Grândola e Santa Margarida, nos 
meses de Junho e Julho, apoiou as várias Associações Locais existentes na freguesia na promoção 
de eventos de Verão, locais de encontro, reencontro e convívio proporcionando a todos animação 
cultural e/ou recreativa, redescobrindo-se tradições, consolidando usos e costumes que nos 
identificam. É assim neste âmbito que destacamos a parceria com a Associação Flor da Serra com 
realização, nos passados dias 24 e 25 de Julho em Santa Margarida da Serra, da tradicional Festa 
da Serra. Esta festa é o exemplo da dinâmica que é necessária para uma localidade que está em 
regressão demográfica mas que é detentora de um importante património, em especial as 
pessoas, consolidar esse mesmo património, promovendo-o e garantindo assim a sua continuidade. 
A Festa da Serra, com a sua matriz popular e iniciativa cívica, 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 onde somos necessários.

MELIDES
VERÃO PREENCHIDO DE GENTES E FESTAS
Como é habitual, quando chega o Verão Melides transforma-se radicalmente no que diz respeito 
ao número de pessoas que ocupam os diversos locais na freguesia, e a Aldeia, como é natural, 
não foge à regra. Para proporcionar noites bastante Animadas aos muitos visitantes e restante 
população, realizam-se nesta época na Praça do Mercado, Parque Infantil, Rua Nova, não 
esquecendo a famosa, Festa na Fonte dos Olhos, diversos espectáculos musicais e noites de 
cinema. Entre os quais destacam se, actuações ao vivo de vários artistas de variedades, karaoke, 
bailes populares e uma participada noite de acordeão e Música Popular Portuguesa (Festa de 
Aniversário do Grupo Falta Um). Estes espectáculos prolongam se durante o mês de Setembro, 
com os seguintes actuações: Dia 5 de Setembro, às 22 horas, Música ao Vivo com Fábio Pascoal, 
e no dia 12 actuação de Toy Romão. É, ainda na Praça do Mercado que a Associação Mil Lides, 
costuma realizar os Mercadinhos de Artesanato, com o apoio da Junta de Freguesia e Município 
de Grândola, que também colaborou na Animação de Verão em Melides. De referir o edifício 
da moagem que funciona como espaço cultural e nesta altura do ano, como posto de turismo.

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS

 DE FREGUESIA DO CONCELHO.
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Obras Municipais

ANTES 
E DEPOIS

ALDEIA DO PICO 
ALARGAMENTO 
E PAVIMENTAÇÃO 
DE ESTRADA

LOUSAL – LIMPEZA COM UTILIZAÇÃO DE VARREDOURA | GRÂNDOLA – PINTURA DE PASSADEIRAS | CADOÇOS – PISO EM BETÃO NO EXTERIOR 
DO CENTRO COMUNITÁRIO

GRÂNDOLA – CORREÇÃO DE DESNÍVEL ATRAVÉS DA REPAVIMENTAÇÃO DO PISO DOS ENCONTROS DA PASSAGEM SUPERIOR SOBRE 
A AUTO-ESTRADA | LOUSAL – LIMPEZA DE RIBEIRA | ALDEIA DO FUTURO – REABILITAÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR SOBRE O CAMINHO DE FERRO

LOUSAL – COLOCAÇÃO DE PLACAS TOPONÍMICAS NOS BAIRROS | CARVALHAL – NOVO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
AZINHEIRA DOS BARROS – REABILITAÇÃO DA PASSAGEM SUPERIOR SOBRE O CAMINHO DE FERRO






