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mensagem do Presidente

Caras/os Grandolenses,
Inaugurámos no passado mês de abril, o novo Quartel dos Bombeiros Mistos de Grândola – que 
já está em funcionamento e que conta agora com mais e melhores condições. Esta inaugu-
ração, que aconteceu após termos concluído as obras na zona envolvente ao quartel, contou 
com presença do Secretário de Estado da Proteção Civil e do Presidente da Liga dos Bom-

beiros Portugueses. Aproveitámos a ocasião para dar a conhecer os novos acessos ao 
Centro de Meios Aéreos, bem como, o projeto para a construção das restantes infraestru-
turas, convictos que será possível tornar este equipamento numa base de apoio logístico 
permanente de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil.
Continuamos empenhados na defesa da nossa floresta contra os incêndios – como se tem ve- 
rificado nos últimos meses, através do intenso trabalho realizado pelo Serviço Municipal de Pro- 

teção Civil, em colaboração com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, Guarda Nacional 
Republicana, Bombeiros Mistos de Grândola e Associação de Agricultores do nosso Concelho. 
Exemplo disso são as muitas ações de sensibilização realizadas junto das populações e o re- 
forço de meios para ações de limpeza, prevenção e combate aos incêndios. O nosso Concelho 
terá também este ano uma equipa de intervenção permanente, composta por elementos dos 
Bombeiros Mistos de Grândola – para ocorrer a qualquer situação de urgência e emergência, e 
que será financiada em igual parte – pelo Município e pela ANPC.

Evitar os incêndios florestais é uma tarefa de todos. Você pode e deve ajudar!

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

O nosso Concelho terá também este ano uma equipa 
de intervenção permanente, composta por elementos 
dos Bombeiros Mistos de Grândola. 

ANTÓNIO JESUS FIGUEIRA MENDES
Presidente da Câmara Municipal

B breves

TRÓIA RECEBEU SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL SOBRE 
ASSUNTOS ELEITORAIS

Troia recebeu de 28 a 30 de maio, o Simpósio 
Internacional sobre Assuntos Eleitorais 
promovido pelo Internacional Centre for 
Parliamentary Studies – iCPS em parceria 
com a Comissão Nacional de Eleições – CNE. 
O evento internacional que decorreu pela 
primeira vez em Portugal contou com 
a participação de diversas personalidades 
de renome mundial e de representantes 
de órgãos de administração eleitoral de 50 
países. 

MUNICÍPIO VISITOU 
A FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD

No passado dia 22 de maio o Presidente da 
Câmara e a Vice-Presidente e Vereadora com 
o pelouro do Desenvolvimento Social e Saúde 
visitaram a Fundação Champalimaud, em 
Lisboa, onde foram recebidos pela Presidente 
do Conselho de Administração, Leonor Beleza 
e pelo assessor para as relações institucionais 
da fundação, José Nunes Liberato. O intuito 
da visita foi conhecer as instalações 
e funcionamento do Centro Médico, Científico 
e Tecnológico do Centro Champalimaud 
“que desenvolve a sua atividade nas áreas 
das neurociências e do cancro, através 
de programas de investigação e da prestação 
de serviços clínicos de excelência”, bem como 
a fundação que se dedica à investigação.

PCP REALIZOU JORNADAS 
PARLAMENTARES 
NO LITORAL ALENTEJANO
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“ ”

O Partido Comunista Português escolheu 
a Região do Litoral Alentejano para realizar 
as suas Jornadas Parlamentares, nos dias 
7 e 8 de junho – que contaram com 
a participação dos deputados na Assembleia 
da República e no Parlamento Europeu. 
O programa de trabalhos incluiu visitas e 
reuniões com diversas entidades, instituições 
e populações e terminou com uma conferência 
de imprensa no Cineteatro Grandolense.

CONTINUAMOS EMPENHADOS NA DEFESA        
DA NOSSA FLORESTA CONTRA OS INCÊNDIOS   
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A maior cimeira aeronáutica da Europa decorreu 
em Ponte de Sor de 24 a 27 de maio e reuniu as 
personalidades mais relevantes da indústria, in- 
fraestruturas e serviços para debaterem e anali- 
sarem o futuro dos setores da aviação. O Presi-
dente da Câmara de Grândola, António Figueira 
Mendes, foi um dos oradores da Conferência Alen- 
tejo Internacional moderada por André Lencas-
tre. O Painel contou ainda com a participação do 
Presidente da CCDR do Alentejo, dos Presiden- 
tes de Câmara de Évora e de Ponte de Sor, do 
consultor para a estratégia regional, António Oli- 
veira das Neves, e de Pedro Assude, Assessor do 
Comendador Rui Nabeiro. O Portugal Air Summit 
tem como objetivo principal promover o setor ae- 

MINISTRO DA ECONOMIA PRESIDIU 
A CONSELHO INTERMUNICIPAL DA CIMAL  

DELEGAÇÃO DO TARRAFAL   
VISITOU O CONCELHO DE GRÂNDOLA

ANTÓNIO FIGUEIRA MENDES    
PARTICIPOU NO PORTUGAL AIR SUMMIT 2018 

Manuel Caldeira Cabral presidiu no dia 5 de ju- 
nho, no Cineteatro Grandolense, à reunião do 
Conselho Estratégico para o Desenvolvimento 
Intermunicipal, órgão consultivo da Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral, composto por 
meia centena de entidades. Na reunião, sobre o 
desenvolvimento e oportunidades do Alentejo Li- 
toral, foram apresentados dois projetos implan-
tados no concelho de Grândola: a Lauak Portu-

guesa, unidade industrial de produção de com- 
ponentes para a aeronáutica, que representa um 
investimento superior a 32 milhões de euros, e o 
Muda Reserve um projeto imobiliário /turístico a 
desenvolver na aldeia da Muda pelo grupo Van- 
guard Properties num investimento de 200 mi- 
lhões de euros, que prevê a construção de 200 mo- 
radias de diferentes tipologias, com áreas de ser- 
viço, comércio e desportivas.

Uma delegação do Município do Tarrafal, composta 
pelo Vice-Presidente da Câmara – Pedro Pina e 
pela Vereadora do Pelouro de Desenvolvimento So- 
cial – Eva Lopes, visitou o concelho de Grândola, a 
convite do Presidente da Câmara, no âmbito das 
Comemorações do 25 de Abril.
Os autarcas de Cabo Verde tiveram a oportunidade 
de conhecer o litoral do nosso território, o centro tra- 
dicional da Vila Morena e participar nas cerimónias 
oficiais do 44.º aniversário da Revolução de Abril. 
No dia 26 de abril teve lugar nos Paços do Conce- 
lho a cerimónia oficial de receção à delegação do 
Tarrafal, seguida de uma reunião de trabalho para 
avaliação da cooperação entre os dois Municípios. 
No final, António Figueira Mendes e Pedro Pina assi- 
naram uma declaração onde afirmam o seu pro- 
pósito de contribuir para o desenvolvimento de pro- 
jetos de cooperação entre os dois municípios e para 

a partilha de boas práticas de governação munici-
pal visando o aumento constante da qualidade de 
vida dos cidadãos de cada território e o progresso 
sustentável das regiões e contribuir, no quadro das 
redes de cooperação para o desenvolvimento que 
integram, para a concretização dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da Agen- 
da 2030 de Desenvolvimento Sustentável.

ronáutico. Na edição deste ano participaram 
mais de 50 oradores nacionais e internacionais, 
entre os quais os Ministros da Defesa e das Infra 
Estruturas.

MUNICÍPIOS DE GRÂNDOLA 
E SANTIAGO ASSINAM 
ACORDO PARA 
REQUALIFICAÇÃO 
DE ESTRADA DE ACESSO 
AO LOUSAL

Os Presidentes de Câmara de Grândola 
e Santiago do Cacém assinaram no dia 
14 de junho um acordo com vista 
à requalificação do troço da estrada que 
faz a ligação entre a localidade 
de Faleiros, no concelho de Santiago 
do Cacém e a aldeia Mineira do Lousal 
no concelho de Grândola. Para o autarca 
de Grândola, António Figueira Mendes, 
a intervenção “vai possibilitar melhorar 
as condições de tráfego e de segurança 
rodoviária naquele que é o principal 
acesso à Aldeia mineira do Lousal”. 
De acordo com o documento assinado, 
os custos da requalificação serão 
divididos em partes iguais pelos dois 
Municípios. Marcaram também 
presença na sessão os Presidentes 
de Junta de Freguesia de Ermidas 
e de Azinheira dos Barros.

CONSELHO 
INTERMUNICIPAL 
PREOCUPADO 
COM AS REDES 
DE ÁGUA

O Conselho Intermunicipal foi recebido, 
no passado dia 29 de maio, na 
Assembleia da República na sequência 
do pedido de audiência enviado 
à Comissão Parlamentar do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Poder 
Local. No encontro, os autarcas 
do Alentejo Litoral apresentaram as 
suas preocupações relativas às redes 
de água em baixa, nomeadamente a 
necessidade de abertura de concursos 
aos fundos comunitários para a 
renovação destas redes, à semelhança 
do que tem sido feito noutras regiões.
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e Tróia-Mar são as praias do nosso Concelho que 
voltam a hastear os dois galardões, símbolos de 
qualidade das praias. Grândola é de novo o conce- 
lho da Costa Alentejana com mais praias com qua- 
lidade de ouro e com maior número de Bandeiras 
Azuis. A distinção da Associação ambientalista é 
atribuída às zonas balneares do país cujas águas 

As dez praias da frente atlântica de Grândola – 
que formam a maior extensão de praia do país e 
a 3ª maior do mundo, voltaram a ser classifica-
das pela Quercus com Qualidade de Ouro e a ser 
distinguidas com a Bandeira Azul. Aberta Nova, 
Atlântica, Carvalhal, Comporta, Galé-Fontainhas, 
Melides, Pego, Tróia – Bico das Lulas, Tróia-Galé 

balneares apresentam melhores resultados em 
termos de qualidade. A Bandeira Azul é atribuída, 
anualmente, às praias e portos de recreio que cum- 
pram um conjunto de critérios de natureza ambien- 
tal, de segurança e conforto dos utentes e de infor- 
mação e sensibilização. Neste verão a marina de 
Tróia também volta a hastear a Bandeira Azul.

6 MEDALHAS DISTINGUEM PRODUTORES DE GRÂNDOLA    
NO CONCURSO DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

Os produtores de vinhos de Grândola foram pre- 
miados na Gala que se realizou em Lisboa, na Es- 
tufa Fria. Comprovou-se que a qualidade existen- 
te na produção dos vinhos do Concelho tem par- 
ticularidades únicas que mereceram a distinção 
da Comissão Vitivinícola Regional da Península 
de Setúbal, no XVIII Concurso de Vinhos. As Meda- 
lhas de Ouro foram entregues a dois vinhos bran- 
cos, um de MARIA JACINTA NUNES “Serra de Grân- 
dola Cepas Cinquentenárias 2016” e outro da 
RESIGON, Companhia Agrícola e Gestão S.A. “Breji- 

nho da Costa Exclusive Selection Sauvignon Blanc 
2016”. As 4 Medalhas de Prata foram atribuídas à 
HERDADE CANAL CAVEIRA LDA, com o vinho tin- 
to “Serra Brava colheita selecionada Alicante 
Bouschet & Syrah 2016”, à AMALUR ENOTURISMO 
S.A., com o vinho branco “Quinta da Areia Safada 
Donnay & Viosinho 2016” e novamente à RESIGON 
– Companhia Agrícola de Gestão, S.A., com o vi- 
nho tinto “Quinta Brejinho da Costa Selection Co- 
lheita Seleccionada Edição Limitada 2012” e o vinho 
branco “Quinta Brejinho da Costa Reserva 2015”.

PRÉMIOS DE TURISMO 
DO ALENTEJO – GRÂNDOLA 
ARRECADA 2 PRÉMIOS 
E UMA MENÇÃO HONROSA
A Entidade Regional de Turismo entregou, no 
passado dia 5 de maio, os Prémios "Turismo 
do Alentejo” e “Turismo do Ribatejo” 2017. 
Do total das 150 candidaturas apresentadas 
a concurso, 118 do Alentejo e 32 do Ribatejo, 
o Júri distinguiu três projetos do concelho 
de Grândola. O Sublime Comporta Country 
Retreat & SPA recebeu o Prémio de Melhor 
Empreendimento Turístico. O mesmo 
galardão foi atribuído à "Mina de Ciência: 
Explorar Ciência, Extrair Conhecimento", 
no Lousal, na categoria de Melhor Projeto 
Público. Na categoria de Melhor Alojamento 
Local, a Maria Mar, Surf Guesthouse foi 
distinguida com uma Menção Honrosa.

PRAIAS DE GRÂNDOLA    
SÃO OURO SOBRE AZUL
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GRUPO FRANCÊS LANÇOU 
A PRIMEIRA PEDRA          
DE PROJETO TURÍSTICO 
NO CARVALHAL

CLUB MED 
VAI CONSTRUIR    
EMPREENDIMENTO 
TURÍSTICO EM TRÓIA

O projeto La Réserve, situado na aldeia do Carva- 
lhal, representa um investimento de 30 milhões 
de euros, deverá estar concluído em 2020 e terá 
capacidade para um total de cerca de 500 pes- 
soas. O empreendimento será administrado pela 
My Second Home e deverá dar emprego a 30 fun- 
cionários. O Presidente da Câmara de Grândola, 
António Figueira Mendes, considera que o proje-

to La Réserve “é mais um projeto de elevada qua- 
lidade que se instala no Concelho e que contri- 
buirá para o desenvolvimento do território e para 
a dinamização da economia local”. O novo Resort 
do grupo francês Terrésens prevê a construção de 
apartamentos turísticos e casas da aldeia, con- 
templa piscina, spa, mini-mercado, restaurante e 
bar, campos de jogos e clube de crianças.

COMEMORAÇÕES 
DO DIA MUNDIAL 
DO AMBIENTE
Grândola comemorou o Dia Mundial 
do Ambiente, que se assinala a 5 
de junho, através da plantação 
de sobreiros, espécie autóctone 
da região, na Apaúla. A iniciativa 
realizada pelo Município de Grândola 
e pela Escola Profissional 
de Desenvolvimento Rural 
de Grândola contou com 
a participação de vários alunos 
e professores da escola e com o apoio 
do setor dos espaços verdes da 
Autarquia. A ação, de cariz simbólico, 
teve como objetivo sensibilizar 
a comunidade, em particular 
os jovens alunos, para a importância 
da correta gestão florestal 
e preservação de habitats.

A Câmara Municipal de Grândola reuniu em junho com responsáveis do Club Med, no âmbito da sua 
instalação na UNOP 3 em Tróia. A reunião serviu para o grupo apresentar o projeto de arquitectura para 
este novo empreendimento turístico - que resultou de um concurso internacional. Avançam agora todos 
os procedimentos para a concretização deste projeto de excelência.

10ª EDIÇÃO DA MAIOR 
LIMPEZA DE PRAIA 
DO MUNDO
A campanha da Brigada do Mar 
(associação de voluntários que 
desenvolve ações de proteção 
da biodiversidade) decorreu este ano 
de 05 a 13 de maio e assinalou dez 
anos de atividade com uma operação 
de limpeza nas praias de Grândola. 
No âmbito desta ação, apoiada pelo 
Município de Grândola, foram 
recolhidas cerca de 18 toneladas 
de resíduos, que serão tratados 
e encaminhados para Lisboa, onde 
será realizada uma exposição 
do artista japonês Tadashi Kawamata 
e que coincidirá com o 3º aniversário 
da abertura do MAAT (Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia) no dia 04 
de outubro de 2018. 
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Comemorações do 25 de Abril 

A Festa da Liberdade foi o ponto alto das comemo-
rações do 44.º aniversário do 25 de Abril cujo pro- 
grama decorreu ao longo de todo o mês com a rea- 
lização, em todo o Concelho, de iniciativas desporti- 
vas, música, cinema e teatro, debates e gastrono-
mia. Os “Quinta do Bill” foram os convidados do 
Município para fazerem a festa na Terra da Frater-
nidade. A Banda não desiludiu os muitos que esco- 
lheram Grândola para festejar a Revolução dos Cra- 
vos. À semelhança dos anos anteriores os músi- 
cos da banda da Música Velha juntaram-se à festa 
com a habitual arruada e a tradicional Corrida da 
Liberdade levou às ruas da Vila Morena mais de 
trezentos participantes. A noite terminou com os 
sons da DJoana. O dia 25 de Abril foi assinalado 
com a cerimónia do Hastear da Bandeira e a Ses- 
são Comemorativa da Revolução de Abril. À tarde 
a festa voltou ao Jardim 1.º de Maio com a atuação 
dos grupos de música tradicional do Concelho. 

GRÂNDOLA 
FESTEJOU 
ABRIL
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ar puro 

FEIRA DE CAÇA, PESCA E ATIVIDADES AO AR LIVRE
AR PURO
Três dias. Cinquenta atividades. Centenas de par- 
ticipantes. Foi assim a Feira da Caça, Pesca e 
Atividades ao Ar Livre. Já na 4ª edição a Ar Puro 
afirma-se como um novo modelo de organiza- 
ção que privilegia a participação e a colaboração 
das associações e entidades ligadas aos segmen- 
tos da caça, pesca e desporto na natureza. Este 
ano, o evento voltou a ser a montra das enormes 
potencialidades do nosso território, do litoral ao 
interior, para a prática de diferentes modalida- 
des. A Corrida de Carros à Vela e Kite Buggy e o 
Encontro de kayak constituíram duas das no- 
vidades deste ano e são o exemplo do que é 
possível fazer ao longo dos 43 km de praia da 
nossa costa atlântica. No âmbito da programa- 
ção da Feira Ar Puro, as praias do Carvalhal e de 
Melides receberam ainda provas de surf, body- 
board, concursos de pesca desportiva, aulas de 
acroyoga e papagaios estáticos. Também a Serra 
de Grândola foi palco para a realização de um 
vasto conjunto de atividades: caminhadas, BTT, 
Geocaching e Down Hill. No Parque de Feiras e 
Exposições de Grândola, onde ao longo dos três 
dias da Feira estiveram em permanência meia 

centena de expositores, realizaram-se concursos, 
provas e torneios, demonstrações e workshops 
a par com um programa de animação infantil, ati- 
vidades radicais e animação musical. A Feira de- 
dicou também uma especial atenção à gastro- 

nomia através das tasquinhas presentes na 
Feira e das Semanas Gastronómicas dedicadas 
ao peixe, caça e produtos espontâneos do campo 
que decorreram de 18 a 27 de maio em 14 res- 
taurantes do Concelho.
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destaque temático

O novo quartel, com um custo total superior a um milhão de euros, foi inaugurado no passado 
dia 28 de abril pelo Secretário de Estado da Proteção Civil. 

INAUGURAÇÃO 
DO NOVO QUARTEL 
DOS BOMBEIROS MISTOS 
DE GRÂNDOLA

As novas instalações no Cerrado da Pernicória, 
em terreno cedido pela Câmara Municipal, são 
mais amplas e modernas, e irão contribuir para o 
aumento da operacionalidade do corpo de bom- 
beiros, já que ficam situadas fora do centro da 
vila, o que permite uma maior e mais rápida mo- 
bilidade dos meios de socorro. Durante a sua 
intervenção, o Presidente da Câmara de Grândo-
la, António Figueira Mendes, destacou a impor- 
tância de colocar em funcionamento o novo quar- 
tel para, por um lado, “melhorar os serviços de 
proteção e socorro prestados à população e asse- 
gurar mais e melhores condições de trabalho aos 
nossos soldados da paz, e por outro, rentabilizar o 
forte investimento público aqui realizado, de cerca 
de 1,5 milhões de euros, dos quais, mais de 700 mil 
euros foram do orçamento municipal.” Aproveitan- 
do a presença do membro do governo, António 
Figueira Mendes, referiu-se à grande área flores- 
tal de Grândola e à sua localização estratégica, 
face aos Distritos de Setúbal e Beja, afirmando: 
“A charneira entre os Concelhos de Alcácer do 
Sal e Santiago do Cacém, cuja área total é superior 
a 3400 km2 e onde existe a maior mancha de 
pinheiro manso do país e o importante Montado 
de Sobro, de que da Serra de Grândola ao Cercal 
são o expoente máximo, só por si justificam a 
criação de meios que possam acudir rapidamente 
à primeira intervenção que como sabemos é fun- 
damental para o combate aos incêndios, como o ano 

passado aqui ficou demonstrado”. Considerando 
por isso ”de grande importância dotar o nosso 
Centro de Meios Aéreos de todas as infraestrutu-

ras necessárias, para que se torne uma base de 
apoio logístico permanente de operações da Au- 
toridade Nacional da Proteção Civil”. 
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MUNICÍPIO REFORÇA MEIOS        
PARA LIMPEZA DE BERMAS 
E TERRENOS

VALE FIGUEIRA FOI PALCO PARA EXERCÍCIO PILOTO         
DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA “ALDEIA SEGURA 
PESSOAS SEGURAS” NO DISTRITO DE SETÚBAL 

O Município de Grândola adquiriu em maio novos equipamentos para a rea- 
lização de ações de limpeza para prevenção de incêndios florestais, no âm- 
bito do Serviço Municipal de Proteção Civil, nomeadamente, um limpa-ber-
mas, um destroçador e uma grade de discos. Este investimento, superior a 
35 mil euros, reforça a capacidade de intervenção do Município, contribuindo 
para a defesa da floresta contra incêndios.  

A Autoridade Nacional de Proteção Civil através do Comando Distrital de 
Operações de Socorro de Setúbal, em parceria com a Câmara Municipal de 
Grândola e Junta de Freguesia de Melides, realizou no dia 12 de maio na 
aldeia de Vale Figueira, o exercício piloto de implementação do programa 
“Aldeia Segura Pessoas Seguras” no Distrito de Setúbal. 

O exercício teve como objetivo capacitar a comunidade para melhor reagir a 
um cenário de incêndio rural, explorando quer os procedimentos de preven- 
ção quer os procedimentos de emergência e autoproteção e, ao mesmo tem- 
po, promover a gestão de zonas de proteção e a prevenção de comportamen-
tos de risco. 

MERCADO MENSAL RECEBEU         
AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
SOBRE QUEIMADAS
A Guarda Nacional Republicana, em parceria com a Câmara Municipal de 
Grândola, os Bombeiros Mistos e a Associação de Agricultores estiveram no 
mercado mensal de maio a realizar uma ação de sensibilização sobre quei- 
madas com o objetivo de chamar a atenção dos munícipes sobre os cuidados 
a ter durante estas tarefas de gestão de combustível, que podem originar 
incêndios caso não sejam tomadas todas as medidas de segurança. 
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FESTAS 
EM HONRA           
DE NOSSA 
SENHORA 
DA PENHA

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

COMEMORAÇÕES DO DIA
INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SÍTIOS

No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 
a 18 de abril, o Município de Grândola realizou 
no Largo Catarina Eufémia a Exposição "O Meu 
Lugar de Memória IV" com fotografias de pessoas 
e sítios no concelho de Grândola, situadas em 
diferentes décadas do século XX. A Iniciativa foi 
acompanhada por uma equipa de reportagem 
da TVI 24.

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Penha 
decorreram em Grândola de 5 de maio a 2 de 
junho. Ao longo de um mês decorreu no Conce- 
lho um vasto programa de celebrações e ativi- 
dades. As procissões das Rosas e das Velas, a 
Missa e o Espetáculo Musical no Jardim 1.º de 
Maio foram os momentos mais participados das 
Festas em Honra da Padroeira de Grândola que 
terminaram no dia 5 de junho, na Igreja Matriz, 
com o concerto com os Tenores Carlos Guilher- 
me e Ana Paula Russo, o Maestro  Armando Vidal 
no órgão e o Coro da Paróquia.

COMEMORAÇÕES 
DO 1º DE MAIO
No dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, 
o Município de Grândola promoveu 
um grande piquenique no Eco Parque 
Montinho da Ribeira, onde não faltou 
convívio, muita animação e música 
com os Grupos de Musica Popular 
“Falta Um” e “Calma e Vento Sul”. 
No dia 23 de abril e inserido na 
iniciativa “Em Abril, Flores Mil” 
realizou-se também no Eco Parque 
Montinho da Ribeira, um Percurso 
Interpretativo para conhecer 
as plantas autóctones. 

Carolina Batista e Inês Pereira, alunas de Grândo-
la, foram as vencedoras da fase intermunicipal do 
Concurso Nacional de Leitura e representaram a 
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral na 
final do concurso.
A fase intermunicipal do Alentejo Litoral da 12º 
edição do Concurso Nacional de Leitura decorreu 
dia 18 de maio, em Odemira, e contou com a par- 
ticipação de 18 alunas e alunos dos 1º, 2º e 3º ci- 

clos e do ensino secundário de 11 escolas dos con- 
celhos de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, San- 
tiago do Cacém e Sines.
O Concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa 
de promoção da leitura que conta com a coorde-
nação do Plano Nacional de Leitura em articula- 
ção com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas (DGLAB), com a Rede de Bibliote-
cas Escolares e a RTP.

GRÂNDOLA RECEBEU 
APRESENTAÇÃO 
DE PROGRAMA 
DE APOIO AO ACESSO 
À HABITAÇÃO
Grândola recebeu, a Sessão 
de Apresentação dos Novos 
Instrumentos de apoio à Promoção 
Pública de Habitação, promovida pela 
Secretária de Estado da Habitação 
e dirigida ao Alentejo Litoral e Baixo 
Alentejo. A Secretária de Estado, Ana 
Pinho e o Presidente da Câmara 
Municipal de Grândola, António 
Figueira Mendes participaram na 
sessão, que decorreu dia 30 de maio 
no Cineteatro Grandolense, na qual 
foi apresentado o Fundo Nacional para 
a Reabilitação do Edificado e o 
Programa 1º Direito, que irá substituir 
o Programa Especial de Realojamento 
(PER) e o ProHabita. 
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ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS EM 1989-1990

ESTAÇÃO ROMANA 
DO CERRADO DO CASTELO

1 VASCONCELOS, José Leite de, “Excursão Arqueológica à Extremadura Transtagana”, O Archeologo Português, vol. 19, nº7-12,1914, pp.300-323.

Datada dos séculos I e III/IV d. C., a estação ro- 
mana do Cerrado do Castelo, possivelmente uma 
villa, mutatio ou mansio, foi identificada em 1904 
por Leite de Vasconcelos, quando da sua visita ao 
concelho de Grândola, tendo o mesmo referido a 
existência no local de “… numerosos entulhos, 
constituídos por cacos, e também alguns restos 
de paredes e lanços de formigão (opus signinum) 
(…) restos de vasilhas grossas, como de dolia, ou- 
tros de vasilhas finas e de telhões (…) várias moe- 
das de bronze, algumas das quais (…) de Augusto, 
de Alexandre Severo (séc.III), de Constantino 
(séc.IV) e uma de Emerita”1.
Nos anos quarenta do século XX, devido à cons- 
trução das instalações da escola primária, uma 
grande parte dos vestígios da estação arqueológi-
ca foi destruída ou soterrada. A partir de escava- 
ções realizadas em 1989 e 1990 foi possível iden- 
tificar um conjunto de estruturas, designadamen- 
te uns balneários, que deviam corresponder a um 
tanque ou piscina, dois compartimentos delimita-
dos por muros em xisto e quatro pequenos tan- 
ques, pertencentes a uma zona termal. A um nível 
inferior do pavimento da piscina foram descober-
tos dois fornos de produção de imbrices (telhas), 
formados por uma câmara de planta circular cons- 
tituída por lateres (tijolos). A cobertura destes for- 
nos era abobadada e formada por uma fina cama- 
da de argamassa, que assentava numa espessa 
camada de argila. No seu interior, para além de 
imbrices, foram identificados fragmentos de potes 
e taças em cerâmica comum e um bordo de uma 
ânfora do tipo lusitana 4. Nesta estação foram 
também encontrados fragmentos de outras ân- 
foras, de dolia (talhas), de sigillata sudgálica e de 
variadas peças em cerâmica comum.
Nas suas proximidades, no Cerrado do Arraial, foi 
descoberta no decénio de 1950 uma sepultura 
romana formada por lateres, de onde foi exumado 
um colar de ouro com contas em berilo verde e 
um anel de sinete. 
Embora não se tenham certezas sobre a tipologia 
da edificação que terá existido neste local, a se- 
pultura de inumação, as termas, o Rio Davino, a 
fertilidade da várzea – propícia à agricultura e à 
criação de gado – e a presença de uma barragem 
romana localizada a cerca de 2Km, reforçam a 
hipótese de aqui ter existido uma villa romana.
Em 2016, durante a realização de sondagens de 
diagnóstico no âmbito do projeto de reabilitação 
da Escola Básica e Jardim de Infância n.º1 de Grân- 
dola, foram identificados neste local vestígios de 
povos pré-históricos, o que atesta a sua ocupação 
contínua.

DESENHO DAS ESTRUTURAS 
DA ESTAÇÃO ARQUEOLÓGICA 
DO CERRADO DO CASTELO

Esta estação arqueológica encontra-se classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto nº 67/97, D. R. n.º 301, de 31 de Dezembro.

COLAR DE OURO
COM BERILOS

VERDES

ANEL 
DE SINETE 
EM OURO
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GRÂNDOLA NO APOIO À SELEÇÃO NACIONAL

4ª EDIÇÃO 
DO CICLO BTT

IV COSTA 
ALENTEJANA 
MTBO

Cinquenta fãs do Projeto Portugal +, em representação de Clubes, Associações e Entidades do concelho que promovem a prática de Futebol, estiveram no 
passado dia 7 de junho, no Estádio da Luz, no último jogo de preparação para o Campeonato do Mundo de Futebol. A ação decorreu no âmbito do projeto 
da Federação Portuguesa de Futebol “Portugal numa bancada”.

Rui Dolores, atleta grandolense e um dos mais 
prestigiados no panorama do triatlo internacional, 
apadrinhou a 4ª edição do Ciclo BTT de Grândola. 
A competição decorreu dia 22 de abril, em dois 
percursos: 50km no setor de estrada e 25Km pela 
Serra de Grândola. 

Grândola recebeu nos dias 14 e 15 de abril o IV 
Costa Alentejana MTBO Trophy de Orientação em 
BTT, da Federação Portuguesa de Orientação e da 
Federação Internacional de Orientação com o 
apoio do Município de Grândola. O Evento integrou 
a Taça de Portugal de Orientação em BTT, o 
Campeonato Ibérico Masculino e as World Master 
Series, e foi constituído por 3 etapas.

GRÂNDOLA RECEBEU 
AÇÃO DE FORMAÇÃO 
SOBRE CIDADANIA 
GLOBAL
Realizou-se no passado dia 6 de junho, no Cine- 
teatro Grandolense, uma sessão de capacitação 
técnica “Educar para o Desenvolvimento”, enqua- 
drada na ação Os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) – Percursos Globais, Percursos 
Locais. O objetivo da ação foi refletir e aplicar os 
ODS ao nível local, e foi promovida pela Rede In- 
termunicipal de Cooperação para o Desenvolvimen- 
to (RICD) – envolvendo todos os municípios do sul 
do país que integram a RICD.
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FREGUESIAS

AZINHEIRA DOS BARROS
INAUGURAÇÃO PARQUE SÉNIOR DO LOUSAL
No passado dia 23 de junho, foi inaugurado o Parque Sénior do Lousal, no Bairro do Salão. 
A construção deste novo espaço público permite dar mais um passo decisivo na requalificação 
da entrada da nossa aldeia mineira, a par com o Monumento ao Mineiro. No Parque Sénior foram 
instaladas 7 máquinas fitness que permitem a prática desportiva de toda a população, desde 
os mais novos aos mais velhos, promovendo assim hábitos de vida mais saudáveis. A sua 
construção, resultou de uma parceria entre a Junta de Freguesia e a Associação Jovem das Minas 
do Lousal, que, uma vez mais, aceitou o desafio da Junta de Freguesia no desenvolvimento 
e construção de um novo espaço público para toda a população. Este deve ser o papel de todas as 
instituições, trabalhar em rede, somando esforços e trabalho em prol da sua população! Durante 
o fim de semana decorreram também as tradicionais Festas de São João que repetiram o habitual 
sucesso, bem como os encontros dos Lousalenses ausentes, reunindo centenas de pessoas, 
de várias partes do mundo, de regresso ao Lousal. 

CARVALHAL
LIMPEZA DAS BERMAS DAS ESTRADAS   
A Freguesia do Carvalhal, procedeu recentemente ao corte de ervas e pastos das bermas 
e valetas das estradas e caminhos públicos da Freguesia. Esta limpeza para além de melhorar 
o aspeto das vias tem como objetivo principal minimizar os riscos de incêndios e prevenir 
o avanço no caso de fogos florestais. 

GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
OFICINAS DE TEATRO – UMA APOSTA MUITO SÉRIA DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE GRÂNDOLA E SANTA MARGARIDA DA SERRA
No início do ano letivo de 2011/2012 o executivo da Junta de Freguesia de Grândola decidiu 
apostar num novo projeto destinado a crianças e jovens frequentadores da Ludoteca, as Oficinas 
de Teatro. Passados 7 anos podemos dizer com convicção que foi uma aposta ganha! Este 
projeto que foi lançado com o objetivo claro de sensibilizar as crianças e jovens para a arte do 
teatro e expressão dramática, enquanto meio de comunicação, transmissão de conhecimento, 
ideias e sentimentos vai de vento em pompa e é extremamente acarinhado pelas crianças 
e jovens. As suas atividades desenrolam-se na Ludoteca, espaço incontornável e de referência 
lúdico educativa no concelho de Grândola. Na Ludoteca onde é praticada uma educação virada 
para os afetos, para a cidadania e para a felicidade, acreditávamos que estávamos no caminho 
certo para a formação de adultos responsáveis, conscientes e felizes, tendo sempre em conta 
a liberdade de brincar e de ser criança. A Oficina de Teatro da Ludoteca tem dado os seus frutos. 
Do projeto nasceu o Grupo de Teatro da Ludoteca, inicialmente com 20 participantes e hoje 
conta com a participação 60 crianças e jovens. A primeira apresentação remonta a Junho do ano 
de 2012. No espetáculo “Lendas à Lareira” apresentado no dia 9 de Junho no Cine-Granadeiro 
participaram 60 crianças. A todas as Crianças envolvidas no projeto queremos enaltecer o seu 
empenho e dedicação e que apesar da sua tenra idade são os nossos grandes artistas de palmo 
e meio. Agradecemos a todos os funcionários da Junta de Freguesia, aos pais e familiares que 
acompanham sempre as suas crianças, à Maria Manuel Costa, que com o seu empenho 
dedicação e grande profissionalismo tem conseguido motivar os seus atores/atrizes.

MELIDES
ANIMAÇÃO DE VERÃO EM MELIDES
Durante os meses de Julho e Agosto, como vem sendo habitual realizam se em Melides diversas 
atividades de Animação Cultural. No dia 14 de Julho, terá lugar no Parque de Merendas, a partir 
das 18 horas a tradicional Festa da Fonte dos Olhos. Realiza-se também uma feira de artesanato, 
entre muitas outras novidades. A organização pertence à Associação Cultural Lufada D`Ideias. 
Dia 21 de Julho na Praça do Mercado, Noite de Fado e Poesia, às 21h 30. Dia 25 de Julho na Rua 
Nova, às 21h30 Josef Jordão. Dia 27 de Julho na Praça do Mercado às 21h30 atuação do Grupo 
Falta Um. Iniciativas a cargo da Junta de Freguesia de Melides. Dia 29 de Julho na Praça 
do Mercado às 21h30, Dr. Why Quis Game, organização LIAC. Em Agosto, destacam se as Festas 
da Paróquia, que vão decorrer na Rua Nova desde o dia 10 até ao dia 15 do mês de Agosto, com 
bailes populares, música Popular Portuguesa e Folclore, Quermesse, serviço de refeições 
e Procissão. Neste mês realizam-se dia 4, a “Noite do Venha Tomar Café Connosco” na Praça 
do Mercado às 21h30, e a Noite de Acordeão na Rua Nova às 21h30 da responsabilidade 
da Escola de Música de Maria Adélia Botelho. As iniciativas de Verão em Melides contam com 
o apoio do Município de Grândola.

* AS NOTÍCIAS APRESENTADAS NESTA PÁGINA
SÃO DA RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS

 DE FREGUESIA DO CONCELHO.



REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA 
DE ACESSO À SILHA DO CENTEIO
A Câmara Municipal de Grândola está a concluir a empreitada para 
requalificação da estrada da Silha do Centeio - numa extensão de 4 km. 
A intervenção, a cargo da empresa TOPBET – Trabalhos de Obras 
Públicas e Pavimentos Betuminosos, S.A., terá um custo total superior 
a 170 mil euros e contempla, numa primeira fase, limpeza de bermas, 
valetas e passagens hidráulicas, repondo desta forma as condições 
necessárias para a drenagem das águas, e numa segunda fase, 
a remoção de raízes, reposição de camadas de base e sub-base, 
reperfilamento da faixa de rodagem e pavimentação.

MUNICÍPIO ADQUIRE VIATURA 
DE LIMPEZA URBANA
O novo veículo de recolha de resíduos verdes e monos vai melhorar, 
consideravelmente, os serviços municipais de higiene e limpeza urbana. 
Este investimento, superior a 80 mil euros, duplica a capacidade 
de resposta do Município, sendo que no entanto, é fundamental que os 
Munícipes colaborem na limpeza urbana do nosso Concelho, nomeadamente 
através da correta deposição de resíduos sólidos urbanos nos contentores. 
Por outro lado, é essencial que não sejam colocados este tipo de resíduos 
junto aos contentores. Para o efeito, a Câmara Municipal dispõe de um 
serviço gratuito de recolha de resíduos verdes e monos, até um volume 
de 1.100 litros, a que os Munícipes podem e devem recorrer sempre que 
necessário. Este contacto deverá ser feito via telefone para o número 
269 450 075 ou para o email aguas@cm-grandola.pt.
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REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO 
CENTRAL DOS PAVILHÕES DA FEIRA
A Câmara Municipal de Grândola continua a intervir no Parque de Feiras 
e Exposições, dotando este espaço de mais e melhores condições. Neste 
sentido, ficou concluído recentemente um novo piso, em betão armado, 
no espaço central dos pavilhões, bem como, o rampeamento, em 
pavimento betuminoso, na ligação entre este espaço e a praça de 
espetáculos – intervenções que resolveram definitivamente os problemas 
de acessibilidade. Avançará brevemente, a colocação de dois novos 
portões interiores para acesso aos pavilhões, que serão equipados com 
portas antipânico – de forma a melhorar as condições de segurança 
deste equipamento.

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA

›

ZONA 
ENVOLVENTE 
AO NOVO 
QUARTEL DOS 
BOMBEIROS 
E ACESSO 
AO CENTRO 
DE MEIOS 
AÉREOS

›

BAIRRO 
VALE PEREIRO

›

RUA 
AFONSO DE 
ALBUQUERQUE

›

BAIRRO 
DE SÃO JOÃO






