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Caro concidadãos 

A costa e as praias são uma grande preocupação 
do executivo da Junta pois, presentemente, são 
o pilar do turismo, uma área de importância 
vital para o desenvolvimento económico da 
Freguesia e que, nos últimos dois anos, têm 
sofrido muitos estragos devidos às fortes 
intempéries .
Por causa destas perdeu-se a ponte sobre o 
Rio Grande na Praia da Areia Branca, que agora o Município com a 
colaboração da Junta está a substituir.

Relativamente ao turismo na Freguesia o executivo acredita que é 
possível desenvolver mais áreas, para além do turismo balnear, e está 
a dinamizar e a promover um Fórum Turismo com os agentes locais 
para analisar, planear e realizar ações conjuntas que possam de 
uma forma integrada potenciar esta atividade em toda a Freguesia. É 
também com esta visão que a Junta têm feito ao longo destes anos 
vários investimentos em melhorias em toda área da Freguesia, para 
além dos trabalhos regulares de limpeza e manutenção de ruas e 
dos caminhos rurais. 

Precisamos ainda na Freguesia de ter uma consciência coletiva 
para atrair e receber os turistas na Freguesia. Não basta ter lindas 
paisagens, boas praias e boa gastronomia. É necessário o contributo 
de todos para manter as ruas e os espaços públicos limpos. A Junta 
de Freguesia tem sensibilizado as pessoas para não colocar o lixo no 
chão, para usar os contentores de reciclagem e não deixar as fezes 
dos seus canídeos no chão, até porque estas para além do mau 
aspeto são uma fonte de bactérias e parasitas para a saúde humana, 
principalmente para as faixas etárias mais vulneráveis, as crianças e 
os idosos.

Sobre a época balnear 2015 a União de Freguesias tem mais uma 
vez sob a sua tutela os nadadores salvadores, na Praia da Peralta e 
de Porto de Barcas, sendo que nesta última começa no dia 1 de Julho. 
Aproveito para deixar um de apelo aos cidadãos para cumprirem as 
normas de segurança tanto na praia como nas estradas.

Quero aproveitar para saudar os emigrantes e os muitos turistas 
que nesta altura visitam a Freguesia com votos de uma boa estadia 
e de boas férias e, um conselho: aproveitem a vossa estadia 
para contemplar as paisagens magníficas, visitar o património 
arquitetónico e religioso, provem a nossa deliciosa gastronomia e 
participem nas divertidas festas populares que são realizadas nesta 
altura em quase todas as localidades da Freguesia.

Um amigo sempre ao vosso dispor,
Pedro Margarido

Presidente da União de Freguesias
 de Lourinhã e Atalaia

Foto de Capa - O Presidente da União 
de Freguesias de Lourinhã e a Atalaia, 
Pedro Margarido, na Praia da Peralta 
com os nadadores salvadores desta, sob 
responsabilidade da Junta, Valentim Alves 
(à direita) e Igor Alexandre. (à esquerda)
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Abertura da Época Balnear
10 DE JUNHO DE 2015

A Época Balnear 2015 abriu no passado dia 

10 de Junho, feriado comemorativo Dia de 

Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas.

Esta abertura, simbólica, define o período 

em que as praias balneares concessionadas 

passam a ter obrigatoriamente vigilância 

por pessoas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Socorros a Náufragos, os 

nadadores salvadores.
. . .

Abertura da Época Balnear



Logo pela manhã, o Presidente da  Junta da 
União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia, 
Pedro Margarido, realizou uma ronda pelas 
praias da área da Freguesia dialogando 
com os comerciantes, proprietários da 
restauração e dos cafés,  concessionários de 
praia e nadadores salvadores sobre o que 
estava feito e o que pode ser melhorado 
pela União de Freguesias, nas praias.
. . .

Para além de estar bandeira amarela neste 
arranque de época balnear o tempo encoberto 
e frio afastou as pessoas das praias.



Este ano e havendo uma nova 
direção da Delegação da Cruz 
Vermelha da Lourinhã a União 
de Freguesias está a dialogar 
com esta para manter aberto, 
durante a época balnear ,o 
posto de atendimento na Praia 
da Areia Branca para prestar 
auxilio aos veraneantes. 

Nota do autor: O penso não foi 
aplicado nesta altura. Este é 
fruto da preocupação com as 
obras a decorrer que levou que 
um desequilibro numa pedra nas 
obras de fundação da colocação 
da nova ponte na Praia da Areia 
Branca resulta-se em ferimentos 
no braço.

Foi também tendo contacto com os 
poucos transeuntes, que apesar do dia 
cinzento e a descida de temperatura, 
aproveitavam a manhã para passear à 
beira-mar e que lhe foram tecendo vários 
elogios à limpeza dos areais e das zonas 
envolventes. 

Uma nota apreço à possível reabertura do 
espaço da Cruz Vermelha Portuguesa - 
Delegação da Lourinhã, na Praia da Areia 
Branca, após alguns anos de interregno.
A União de Freguesias aproveita para 
dar os parabéns à nova direção pelo 
o dinamismo e trabalho que já está a 
realizar. 



. . .

O Presidente Pedro Margarido   fez também 
uma visita às obras de melhoramentos que 
ainda estão a decorrer, nomeadamente,  
na Rua Alameda Ver o Mar, onde está a 
ser substituída proteção de metal por 
madeira e vão ser pintadas as estruturas 
em ferro dos bancos e do sombreamento 
que existem neste local. Esteve também a 
acompanhar a colocação de uma esteira, 
pelos serviços da Junta, no acesso à areia 
pelo lado do restaurante Foz, ambas na 
Praia da Areia Branca.
. . .



A União de Freguesias apela, por fim, à 
população para respeitar as normas de 
segurança existentes nas praias e acatar 
as indicações dos nadadores salvadores.

Apela ainda para que não levem os 
animais de estimação para o areal, não 
só por uma questão de higiene e saúde 
pública mas também para não incomodar 
os outros utentes.





Ação de Limpeza de Praia

Porto de Barcas





Os alunos do 1º ao 4º Ano da Escola Básica do 1º Ciclo de Atalaia realizaram 
na manhã de 11 de Junho, uma ação de limpeza do areal na Praia de Porto 
das Barcas, em Atalaia.

Os cerca de 50 alunos desta escola realizaram com muita alegria esta 
atividade ao ar livre que tem como objetivos desenvolver na comunidade 
a consciência ambiental,  criar hábitos que ajudem na preservação do 
meio ambiente e promover   atitudes   de responsabilidade bem como de 
cidadania.

Esta ação contou o apoio da União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia, na 
disponibilização de materiais de segurança e higiene pessoal e na recolha 
e transporte dos sacos com os detritos recolhidos.

A União de Freguesias fez também a inscrição desta ação no ecoevento 
da Valorsul que deu os sacos para recolher os detritos. 
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