
Situado no Alentejo Litoral, numa localização privilegiada, a uma hora 
de Lisboa e do Algarve, o concelho de Grândola tem o privilégio de ser 
o local que o mar escolheu para abraçar o Alentejo. Este é um terri- 
tório que conjuga e condensa, de modo particularmente feliz, aquilo 
que esta região tem de melhor: As longas e belas planícies onde a 
linha do horizonte ganha ainda mais sentido; a serra, com o montado 
de sobro onde se produz cortiça mundialmente reconhecida; o litoral, 
banhado por um mar de águas cristalinas em praias douradas a per- 
der de vista; e as aldeias rurais, típicas e pitorescas, de entre as quais 
sobressai a Aldeia Mineira do Lousal, o núcleo mineiro que evoca o 
trabalho heroico de homens e mulheres para resgatarem à terra os 
tesouros que ela encerra.
Nestes mais de 45 quilómetros de Frente Atlântica do Concelho de 
Grândola e nos mais de 100 quilómetros da Costa Alentejana estão al- 
gumas das maravilhas de Portugal e está um capital precioso que im- 
porta continuar a cuidar, preservar e valorizar.

Located on a privileged site in Alentejo Litoral, one hour from Lisbon 
and Algarve, the county of Grândola has the privilege of being the place 
chosen by the sea to embrace Alentejo.
This is a territory that combines and condenses in a particularly 
fortunate way the best of this region: The long and beautiful plains where 
the line of the horizon gains new senses; the mountains, with the cork 
oak which produces a worldwide recognized cork; the coast, bathed by 
a sea of crystal clear waters, with golden beaches out of sight; and 
rural, appealing and picturesque villages, among which stands out the 
Mining Village of Lousal, a mining museum that evokes the heroic 
work of men and women to extract from earth the treasures it holds. At 
these 45 kilometers of Atlantic front from the municipality of Grândola, 
and more than 100 kilometers from the Alentejo coast are some of the 
wonders of Portugal and stands a precious asset that we must continue 
to care for, preserve and enhance.

Para além destes fatores, que contribuem para a afirmação do nosso 
concelho como um novo e competitivo destino turístico Grândola é 
ainda conhecida pela sua História, a sua cultura, a fraternidade das 
suas gentes, a sua gastronomia rica e diversa, combinando os sabores 
típicos do Alentejo com os aromas do melhor que o mar oferece e pela 
sua ligação indissociável ao 25 de Abril e aos valores e ideais da liber- 
dade, da democracia e da solidariedade.

Uma frente atlântica com mais de 45 quilómetros de praias, o rele- 
vante desenvolvimento turístico da região e o crescimento do turismo 
náutico através da marina de Troia justificaram a integração do conce- 
lho de Grândola na rede de territórios Odyssea. Este facto tem permiti-
do a Grândola implementar um modelo económico turístico, náutico e 
cultural com uma lógica de gestão sustentável, graças à valorização 
inovadora de itinerários históricos que ligam o espaço marítimo ao ter- 
ritório rural, ao património e à cultura local. 

ODYSSEA: Outra forma de visitar, descobrir e viver Grândola
Em todos os períodos da história europeia, a vida marítima e fluvial mar- 
cou profundamente a economia dos territórios do litoral mediterrânico 
e atlântico, bem como a sua cultura e o seu património, com reflexos 
nas regiões do interior através das ligações que os rios estabelecem. 
ODYSSEA é um referencial inovador que valoriza o espaço Mar-Terra 
dos territórios portuários euro mediterrânicos e atlânticos e promove, 
em rede, os seus recursos turísticos, náuticos, enogastronómicos, cul- 
turais patrimoniais e ambientais, através de um modelo comum.

COMO ENCONTRAR A INFORMAÇÃO? POR INTERNET – ATRAVÉS 
DOS ECRÃS TACTÉIS NO POSTO DE TURISMO, NA CÃMARA MUNICI-
PAL, NA MARINA DE TRÓIA E EM OUTROS LOCAIS PÚBLICOS; NO SEU 
TABLET OU NO SEU SMARTPHONE. ODYSSEA permitir-lhe-á aceder 
a uma ampla base de dados informativa de produtos turísticos, ser- 
viços e novas tecnologias de descrição de paisagens marítimas e ru- 
rais relevantes do território do concelho de Grândola. Aqui terá o 
mundo inteiro ao alcance do seu gesto.

CONHECER GRÂNDOLA

TERRITÓRIO ODYSSEA

KNOWING GRÂNDOLA Beside these factors, which contribute to the affirmation of our county 
as a new and competitive tourist destination Grândola is also known for 
its history, its culture, its people, its rich and diverse cuisine, (which 
combine the typical flavors of the Alentejo with the best scents of the 
sea) and its indissoluble link to the 25th April and the values and ideals 
of freedom, democracy and solidarity.

ODYSSEA...a different way to visit, discover and enjoy Grândola
During all the periods of European history, the fluvial and sea life deeply 
influenced the economy of the territories in the Mediterranean and 
Atlantic coasts, their culture and their patrimony, with relevant impact 
at the interior regions, due to the connections through the rivers.
Odyssea is an innovative reference system that increases the value of 
‘Sea-Land’ area of those Euro-Mediterranean and Atlantic port territories 
and promotes their touristic, nautical, oenogastronomic, cultural, natural 
and patrimonial resources in a network.

HOW TO FIND INFORMATION? ON THE INTERNET – FROM THE 
TOUCHSCREENS IN THE TOURISM OFFICE, IN THE MUNICIPALITY, 
THE PORT OFFICE AND OTHER PUBLIC SPACES ; FROM YOUR TABLET 
AND SMARTPHONE. ODYSSEA wiII enables the access to a wide range 
of information, touristic products, services and new technologies 
showing the most important maritime and rural landscapes of county 
of Grândola. Here you will have a whole world in your hands.

An Atlantic front with more than 45 km of sand beaches, the remark-
able touristic development of the region and the growth of nautical 
tourism in Troia’s marina motivates the inclusion of county of Grândola 
in the network of Odyssea territories. This will enable Grândola to 
implement an economic, touristic, nautical and cultural model that will 
follow the premises of a sustainable management, thanks to the innovative 
valuation of historic routes linking the maritime area with the rural 
territory, the heritage and the local culture.
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