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INTRODUÇÃO 

O ano de 2013 foi um ano de reflexão e balanço para a Fundação e para a Herdade da 
Comporta.


Com vários projectos aprovados, mas pendentes devido à crise financeira, foi contratado 
pela HdC um grupo de consultores para relançar uma reflexão estratégica e foram 
mudados alguns quadros do Conselho de Administração da Herdade da Comporta.


O grupo de consultores contratado organizou uma série de workshops com os vários 
departamentos da HdC no sentido de preparar uma linha de desenvolvimento coerente, 
sustentável e ligada entre todas as actividades da empresa.


Estes workshops permitiram uma actualização concertada da estratégia global da 
empresa assim como a definição conjunta, por todos os directores, da Essência, Visão e 
Missão da Herdade da Comporta.


Os trabalhos decorreram entre Maio e Outubro e, no caso particular da Fundação, foram 
diagnosticadas várias necessidades:

- Revisão e actualização dos Estatutos

- Actualização dos Órgãos Sociais

- Definição de Visão e Missão em concertação com a Visão e Missão da HdC

- Elaboração de regulamentos internos para alguns dos projectos em curso

- Maior envolvimento da Fundação na estratégia global da HdC

- Desenvolvimento de projectos de Empreendedorismo Social

- Angariação de fundos


Foi também feita uma avaliação da Fundação com os seguintes resultados:

- Bom diagnóstico social inicial

- Capacidade de adaptação

- Envolvimento dos funcionários da HdC

- Estabelecimento de boas relações de cooperação com as entidades no terreno

- Estabelecimento de relações recíprocas e de confiança com a Comunidade

- Posicionamento da Fundação como interlocutor entre a população e a HdC




- Posicionamento da Fundação como “ponte” entre a população em risco e algumas 
entidades no terreno, onde a comunicação estava quebrada


- Fundação como parceiro forte na área da educação

- Fundação como guardiã e preservadora da memória colectiva


Estes workshops permitiram uma ainda maior proximidade entre a Fundação e a Herdade 
da Comporta e confirmaram também a pertinência da criação do nosso 4º pilar 
fundamental: Emprego & Formação.


Com o relançar dos projecto de desenvolvimento turístico, graças a novas parcerias e ao 
aparecimento de novos investidores, chegou a altura de preparar a população local para 
os postos de trabalho que virão a ser criados a curto, médio e longo prazo.


O presente Relatório irá portanto começar por dar conta deste novo pilar e das iniciativas 
tomadas no âmbito do Emprego e da Formação. Seguidamente iremos actualizar os 
dados sobre os projectos em curso nos restantes 3 pilares fundamentais do nosso 
Projecto Social: Alojamento, Prevenção de Situações de Risco e Educação & Cultura.




EMPREGO E FORMAÇÃO 

Tal como referido no Relatório de 2012, foram feitos alguns contactos com o IEFP 
(Instituto de Emprego e Formação Profissional), que resultaram, ainda no ano de 2012, na 
contratação de alguns estagiários que fizeram “Formação em Contexto de Trabalho” na 
Fundação e na Herdade da Comporta. 


Para além desta iniciativa, foram também lançadas umas fichas de inscrição para 
Trabalhos Temporários Agrícolas e Florestais, permitindo a várias pessoas das aldeias 
inscreverem-se e serem seleccionadas para este tipo de trabalhos no sector agrícola e 
florestal, sector que conheceu uma expansão considerável em 2012.


Em 2013, com o lançamento do projecto “Comporta Dunes”, com as obras de infra-
estruturas dos Brejos da Carregueira de Baixo e com a necessidade de algumas obras de 
remodelação nos escritórios da HdC, tomámos a iniciativa, em conjunto com a 

Administração da Herdade da Comporta e com a ajuda do IEFP, de criar uma Bolsa de 

Emprego nas áreas de:

- Manutenção de Espaços Verdes e Jardinagem

- Obras e Manutenção

- Serviços, Hotelaria e Restauração

Para tal, foram elaboradas fichas de inscrição à semelhança das fichas para o sector 
agrícola e florestal e foi divulgada a iniciativa junto da população.


Paralelamente, foram abertas inscrições para um Curso de Aprendizagem e 
Aperfeiçoamento do Inglês, ministrado pelos formadores do IEFP com início em 
Dezembro de 2013 e com duração de 9 semanas intensivas.


Para este curso recebemos 25 inscrições na Freguesia de Comporta e 11 inscrições na 
Freguesia do Carvalhal.


Verificou-se também um grande nº de inscrições nas fichas de trabalho para a nossa 
Bolsa de Emprego. Logo que estejam reunidas as condições, o sector responsável pelas 
obras e pelo desenvolvimento turístico irá entrevistar e seleccionar as pessoas inscritas.




 QUADRO DAS INSCRIÇÕES ACTUALIZADO EM DEZEMBRO DE 2013


No fim deste ano já foram contratados 2 elementos para Manutenção de Espaços Verdes 
e Jardinagem e foi-lhes feito um contrato de trabalho. Em 2014 serão feitas entrevistas 
conforme as necessidades decorrentes do desenvolvimento dos projectos. Para além 
das áreas com fichas de inscrição, constam neste quadro outros curricula recebidos 
através de candidaturas espontâneas, que a Fundação guarda em carteira para eventuais 
contratações noutras áreas.


BOLSA DE EMPREGO       
ÁREAS

 CV RECEBIDOS  
CANDIDATURAS

Serviços Administrativos 2
Animação Sócio-Cultural 7
Ambiente 4
Artes Plásticas 2
Comunicação 1
Desporto 1
Informática 1
Museologia 2
Professores 5
Técnico/a Social 5
Terapeuta 5
Turismo 2
Trabalhos Agrícolas & Florestais 40
Espaços Verdes & Jardins 55
Manutenção e Obras 47
Restauração, Hotelaria & Serviços 22
TOTAL 201
Actualizado em 20/12/2013



ALOJAMENTO 

O sucesso da experiência no Pátio levou várias famílias a contactar a Fundação e a 
solicitar casa, mostrando-se desde logo disponíveis para pagar renda.


Foi notória a rápida mudança de mentalidades nesta matéria. A necessidade de 
habitação a preços ajustados é premente nas aldeias que se situam no perímetro 
geográfico da Herdade da Comporta. Não só para novos funcionários que necessitam de 
alojamento, como para certas camadas da população que vivem com maiores 
dificuldades.


Temos conseguido dar alguma resposta nesta matéria na Freguesia da Comporta, apesar 
do nº de pedidos exceder largamente a nossa capacidade de resolução das situações.


A Fundação Herdade da Comporta está claramente mais favorável à reabilitação da 
“habitação social” (que já existe há muitos anos na herdade) do que à construção de 
novos bairros que correriam o risco de descaracterizar as aldeias e, sobretudo, que não 
favorecem em nada a integração social. Estamos convencidos de que a existir, o 
alojamento social deve ser espalhado e integrado nas aldeias.


Estas questões devem ser pensadas e deve ser desenhada uma estratégia em conjunto 
com a Fundação, a HdC e as Câmaras Municipais de Alcácer do Sal e Grândola.


Vistorias Sociais

O nosso programa de Vistorias Sociais (ver Relatório 2012) teve continuidade em 2013.


Entre as várias situações existentes, surgiu uma situação urgente na Torre, na cobertura 
de um Barracão. Realizaram-se as devidas obras e foi substituída a cobertura antes do 
início das primeiras chuvas.


A necessitar do mesmo tipo de intervenção estão a cobertura do edifício do Mini-
Mercado no Carvalhal e a cobertura do Barracão do Cambado.




Algumas pessoas vieram pedir autorização para fazerem obras às suas próprias custas, 
solicitando os materiais à Fundação, à Herdade e à Câmara Municipal de Alcácer do Sal.


Parece que se iniciou um movimento espontâneo de reabilitação!


A Fundação está muito empenhada em dar continuidade a este movimento e pretende 
procurar fundos para o fazer. Nem a Herdade da Comporta nem a Fundação dispõem 
neste momento de verbas suficientes para a reabilitação de todas as suas casas.


Será importante referir ainda que algumas destas casas alojam actualmente antigos 
trabalhadores agrícolas da HdC e/ou os seus familiares ou descendentes. Outras foram 
ocupadas por famílias há vários anos e a Herdade da Comporta tem vindo a gerir estas 
situações o melhor possível e ouvindo sempre os seus parceiros sociais.


Existe uma preocupação social que caracteriza, desde sempre, a filosofia da Empresa, e 
que tem continuidade na Fundação e nos seus projectos.




PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO 

Em Fevereiro, a Segurança Social solicitou à Fundação Herdade da Comporta que se 
estabelecesse como “Entidade Mediadora” do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar 
a Carenciados (PCAAC). Este pedido assentou no facto de as entidades mediadoras 
sediadas em Alcácer do Sal e Grândola, pela sua distância das aldeias do litoral, não 
conseguirem chegar a essas populações.


Foi dada formação acerca da Plataforma do PCAAC a uma pessoa da Fundação e foram 
encaminhadas 35 famílias das 7 aldeias para receber essa ajuda alimentar. A Fundação 
recebeu pessoalmente todas essas famílias nas suas instalações e inseriu-as na sua base 
de dados, ligada à Plataforma da Segurança Social através de um sistema informático.


Os alimentos são distribuídos pela Comunidade Europeia 2 vezes por ano e a Fundação, 
após armazenar e inventariar as mercadorias, faz a sua distribuição adaptada à realidade 
local.


PIP - Programa de intervenção Precoce 

A Fundação acompanha de perto casos de crianças e/ou jovens em risco, sinalizados 
pela CPCJ de Alcácer do Sal. Em colaboração com a Comissão de Protecção de 
Menores, a Intervenção Precoce, o CAFAP e outros parceiros consoante os casos, são 
delineadas estratégias para o acompanhamento desses casos.


Neste contexto, a Fundação foi convidada pela Comissão de Protecção de Menores de 
Alcácer do Sal a participar nas reuniões alargadas - com plenários trimestrais - e 
trabalhar o tema da Prevenção.


“ESPAÇO PARA CRECHE(R)”

A Fundação Herdade da Comporta e a Associação Nova Onda assinaram um protocolo 
de parceria (ver detalhes no cap. Educação & Cultura) para criar um Espaço Jovem no 
Carvalhal. No contexto desta parceria, e porque para além do Espaço Jovem podiam 



desenvolver-se outras actividades, foi desenvolvido o programa “ESPAÇO PARA 
CRECHE(R)” nas creches da Comporta e do Carvalhal, com o propósito de trazer novas 
experiências apropriadas ao desenvolvimento dos mais pequeninos. 


A Creche da Comporta tem um berçário com 6 bebés e uma sala de transição com 8 
crianças até aos 3 anos. A Creche do Carvalhal, por razões de logística, acabou por não 
aderir a esta iniciativa.


O programa pretende estimular os sentidos, auxiliar na descoberta de si, dos outros e do 
mundo, acompanhar o desenvolvimento psicomotor e psico-afectivo e enriquecer o 
vocabulário.


Duas monitoras vestidas de bonecas vão visitar quinzenalmente a creche da Comporta e 
vão brincar com os bebés e as crianças, levando-lhes um mundo de novas experiências 
e muitas histórias, músicas e materiais para construir coisas novas. 




PSI - Programa Solidário para Idosos 

O Programa Solidário para Idosos deu início a uma série de actividades desenvolvidas 
nos Centros Sociais de Comporta e do Carvalhal: “ENVELHECER É SABEDORIA”.


O Centro Social e Paroquial S. Pedro da Comporta presta apoio domiciliário. Já teve um 
Centro de Dia que, neste momento, está descativado. Estas actividades vêm dar um 
novo fôlego ao desejo da Direcção reactivar o seu Centro de Dia.


O Centro Social do Carvalhal presta também apoio domiciliário a pessoas idosas. Tem 
um Centro de Dia com 35 utentes e tem já algumas actividades organizadas, pelo que as 
Actividades do “ENVELHECER É SABEDORIA” se tornam complementares daquelas que 
já são organizadas pelo Centro. 


As actividades propostas pela Fundação foram destinadas a um total 28 idosos (18 da 
Comporta e 10 do Carvalhal) com idades entre os 65 e os 95 anos. 


Em ambos os Centros, o diagnóstico das necessidades - elaborado com as Técnicas de 
Serviço Social dos próprios Centros - foi o seguinte:

- Fraca mobilidade dos idosos

- Pouca agilidade dos membros inferiores e superiores

- Solidão

- Falta de afecto

- Fraca alfabetização

- Falta de ocupação diária e convívio. 




Com base neste diagnóstico foram traçados os seguintes objectivos:


Este Programa será anual - Outubro 2013 a Outubro 2014. 


Este ano de 2013, as actividades desenvolvidas entre Outubro e Dezembro foram as 
seguintes:

- Recordar o passado através das músicas

- Jogo do Bingo

- Aprender a escrever o nome e assinar

- Trabalhos manuais com materiais de cozinha

- Jogos de Damas, Dominó e Cartas

- Sessão de cinema “A Menina da Rádio”

- Sessão de movimentos simples e relaxamento

- Excursão à Vila Natal de Óbidos com as crianças da aldeia

- Elaboração de presentes de natal com materiais reutilizáveis

- Leitura de notícias de jornal seguida de debate.


OBJECTIVOS GERAIS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Combater o isolamento Alfabetização e cultura

Promover mais qualidade de vida Estimular corpo e mente

Estimular a socialização entre pares Potenciar a Criatividade

Promover o contacto inter-geracional Estimular as relações humanas

Promover a auto-estima





EDUCAÇÃO & CULTURA 

“O Português é o meu Fado”

Iniciado em Setembro de 2012, o Projecto “O Português é o meu Fado” teve 
continuidade em 2013 até ao fim do 2º período (Férias da Páscoa). Para além da escolha 
das letras de Fado adaptadas a) aos conteúdos programáticos de Português; b) à faixa 
etária dos alunos; e c) à sua realidade sócio-cultural…foram organizadas actividades 
extra-curriculares ligadas aos temas do Fado. 


Os alunos fizeram algumas pesquisas sobre os fados e os fadistas que iriam cantar.




Foi feita uma visita ao Museu do Fado, em Lisboa.


Na Comporta, o desfile de Carnaval foi todo ele dedicado ao Fado e aos temas dos fados 
que os alunos estavam a estudar.




Foram realizados ensaios com os músicos nas escolas.


… E a 15 de Março foi inaugurada a sala de cinema da Casa da Cultura com uma noite 
de Fados inesquecível. Os pais, familiares e amigos de todas as crianças das 7 aldeias 
encheram as ruas da Comporta e a sala de cinema foi pequena para tanta gente!


� 




No fim do ano lectivo, as professoras da escola da Comporta entregaram as seguintes 
informações acerca de todo o trabalho desenvolvido com os alunos no projecto “O 
Português é o meu Fado”.


Pré-Primária 
- Identificação e caracterização dos principais instrumentos musicais associados 
- Trajes característicos 
- Emoções associadas ao fado 
- Consciência fonológica; Pré-escrita e pré-leitura 
- Estilos musicais (audição de diferentes tipos de música, conversa acerca das diferenças 
encontradas, dança,...) 
- Criação de coreografias e expressão corporal. 



1º Ciclo 
Português:  
- Leitura e compreensão textual. 
- Exploração de noção de verso, quadra, rimas; Poema com lacunas para encontrar 
outras rimas. 
- Sinónimos/ antónimos; divisão silábica e classificação; singular/plural; verbos; nomes. 
- Acrósticos. 
- Continuação do poema acrescentando versos. 
- Escrita de poemas a partir do tema dado. 

Expressão plástica 
- Ilustração dos temas seleccionados. 
- Construção de adereços. 

Música 
- Memorização  das letras; batimentos  rítmicos.  
- Entoação de canções. 

Expressão Dramática 
- Dramatizações. 
- Declamação dos poemas. 
- Apresentação das mesmas. 

TIC 
- Pesquisa sobre o tema Fado 
- Cantores 
- Trajes 
- Comparação com outros tipos de músicas. 

Formação cívica 
- Respeito pela diversidade cultural. 



“Nosso Mundo”

Iniciado em 2012, o programa “Nosso Mundo” visa alargar a cultura geral dos mais 
pequenos acerca dos países do Mundo, dando-lhes a conhecer outras culturas, a forma 
como vivem, comem, se vestem, rezam, a música que tocam, etc… O objectivo deste 
programa é abrir horizontes e sensibilizar para o respeito pela diferença. 


Uma vez por mês, uma “personagem” encarna a nacionalidade do país apresentado com 
traje, sotaque, adereços, folclore e informação diversa e apresenta-se nas escolas da 
Comporta e do Carvalhal para dar a conhecer esse país às crianças da Pré-Primária e do 
1º Ciclo. 


Nesta apresentação “ilustrada”, as crianças têm oportunidade de conhecer outros países 
e outras culturas, fazer viagens imaginárias e conhecer um pouco melhor o mundo em 
que vivem e que existe para lá das suas aldeias.


“Hora das Fábulas” 
Com este programa, as crianças da Pré-Primária das escolas da Comporta e do 
Carvalhal recebem uma visita mensal durante a qual lhes são lidos e contados fábulas e 
contos tradicionais. O objectivo deste programa é o de estimular a imaginação, 
enriquecer o vocabulário e partilhar experiências e conhecimentos.




Apoio ao Estudo

No seguimento dos “Tutores de Aldeia”, que teve lugar no ano de 2012, foi re-organizado 
um programa semanal de apoio ao estudo para os alunos do 5º ano da Freguesia de 
Comporta.


Estes alunos transitaram para a Escola Básica de Alcácer do Sal e em alguns deles foram 
diagnosticadas (pelos directores de turma) grandes dificuldades ao nível das 
aprendizagens. Para responder a esta realidade, a Fundação Herdade da Comporta 
organizou o Apoio ao Estudo - que não substitui o apoio dado pelos explicadores locais - 
para transmitir algumas técnicas e métodos de estudo e para ajudar os alunos a ligar 
conhecimentos assim como para solidificar bases de conhecimento adquirido. 


Actividades de Férias e Ocupação de Tempos Livres


No início deste ano, a Fundação Herdade da Comporta assinou um protocolo com uma 
Associação local - a Associação Nova Onda - sediada no Carvalhal, mas sem instalações 
para desenvolver as suas actividades. Para além de ceder o espaço da Escola Antiga do 
Carvalhal, a Fundação contribui e colabora com esta Associação com materiais diversos 
e com uma monitora. 


Deste protocolo nasceu o ESPAÇO JOVEM DO CARVALHAL, um ponto de encontro e 
convívio para jovens e crianças, com carácter lúdico e educativo, biblioteca, sala de 
computadores e Playstation. Está aberto de 4ª a Domingo e pretende também dinamizar 
o associativismo no Carvalhal, assim como oferecer possibilidades de envolvimento da 
comunidade na educação dos seus jovens.


A Escola Antiga do Carvalhal foi arranjada, limpa e pintada pela Associação Nova Onda e 
pela Fundação para se transformar no ESPAÇO JOVEM DO CARVALHAL.




As Férias da Páscoa trouxeram actividades para a Comporta e para o Carvalhal. A 
Fundação contratou 3 pessoas para trabalhar nas actividades. No total participaram 27 
crianças e jovens entre os 9 e os 13 anos. Foram desenvolvidos trabalhos para vender 
numa banca da Feira de S. João, em Junho.


No caso da Comporta, contámos com a participação do CLDS (Conselho Local de 
Desenvolvimento Social) da Associação de Desenvolvimento do Torrão. No caso do 
Carvalhal, contámos com a Junta de Freguesia.


As actividades planeadas para as Férias de Verão desenvolveram-se nos meses de Julho 
e Agosto. É uma altura em que existe muito trabalho para os pais dos alunos de todas as 
aldeias e é por isso muito importante dar uma resposta forte para os seus filhos, que 
estão de férias.


A organização destas actividades foi elaborada, planeada, organizada, divulgada e 
realizada em parceria com:

- Câmara Municipal de Alcácer do Sal

- Câmara Municipal de Grândola

- Agrupamentos de Escolas de Alcácer e Grândola




- Junta de Freguesia do Carvalhal

- Associação de Desenvolvimento do Torrão

- Associação de Pais da Comporta

- Centro Social e Paroquial S. Pedro da Comporta

- Associação Nova Onda

-
Todas estas entidades participaram também com recursos financeiros e com pessoal 
docente e não-docente, assim como com alguns técnicos.


Nos quadros abaixo encontram-se os programas de actividades.


22 23 24 25 26
10h-12h30 EP ED

PRAIA
A&P Culinária

15h-17h30 Horta BTT EAAL Jogos
29 30

10h-12h30 Culinária ED
15h-17h30 Horta BTT

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
1 2 3 4 5

10h-12h30 Limpeza BTT
Jogos

EAAL Jogos
15h-17h30 Inscrições ED A&P C&E

8 9 10 11 12
10h-12h30 Horta BTT

PRAIA
EAAL Culinária

15h-17h30 EP ED A&P C&E
15 16 17 18 19

10h-12h30 Horta BTT
Jogos

EAAL Jogos
15h-17h30 EP ED A&P C&E

22 23 24 25 26
10h-12h30 Horta BTT

PRAIA
EAAL Culinária

15h-17h30 Fotografia ED A&P C&E
29 30

10h-12h30 Horta BTT
15h-17h30 Culinária ED



DESCRIÇÃO DAS ACTIVDADES

Horta – construir uma pequena horta na escola - preparar a terra, buscar composto, semear e 
depois comer.

BTT – passeios de bicicleta para explorar a zona e descobrir novos caminhos.

Expressão Dramática – tudo começa por jogos, movimento, linguagem e tudo acaba numa peça 
de teatro a apresentar em Setembro.

Praia – um dia bem passado a dar mergulhos no mar. Trazer comida para o dia.

Exploradores ao Ar Livre –  caminhadas pela natureza para observar a vida animal e a flora e 
aprender muito.

Jogos Tradicionais –  uma parte do dia dedicada a aprender os jogos de antigamente.

Ambiente & Pintura – com a utilização de materiais recicláveis dar largas à imaginação.

Culinária – aprender, fazer e depois comer.

Conto & Escrita – através de contos desenvolver a arte de escrever e comunicar.

Expressão Plástica –  usar a criatividade e as cores.

Fotografia – passeio a pé para fotografar a natureza.

ATIVIDADES EDUCATIVAS, CRIATIVAS E LÚDICAS
Monitoras: Ana Mestre, Christina Bravo e Joana Cordeiro

29 de Julho a 2 de Agosto Semana das Artes Plásticas
5 a 9 de Agosto Semana da Moda

12 a 16 de Agosto Semana do Ambiente
19 a 23 de Agosto Semana da Multiculturalidade
26 a 30 de Agosto Semana do Teatro

ATIVIDADES DESPORTIVAS, LUDICAS E DE TRABALHOS 
MANUAIS

5 a 30 de Agosto
Monitor: Tiago Bacalhau

Segundas Terças Quartas Quintas
Manhã Passeio BTT Jogos/

Desporto
Praia Jogos/

Desporto
Tarde Carpintaria Carpintaria Praia Carpintaria





Da Freguesia do Carvalhal participaram cerca de 25 crianças e jovens. Da Freguesia da 
Comporta participaram 19 crianças entre os 3 e os 7 e 16 crianças entre os 7 e os 10 
anos. Foram integrados nestas actividades 2 jovens com “necessidades educativas 
especiais”.






Para as Férias de Natal também foram organizadas actividades. Participaram 25 crianças 
e jovens entre os 6 e os 16 anos.


Nos fins-de-semana de 15 e 22 de Dezembro realizou-se a Feira de Natal, com várias 
bancas de todo o tipo de produtos, artesanato, móveis, livros, Cds, DVDs e roupas.


Dezembro foi também o mês da excursão à VILA NATAL DE ÓBIDOS com crianças e 
idosos.


Pelo 2º ano consecutivo foi feita e iluminada uma árvore de Natal na aldeia da 
Comporta…desta vez, com presépio.




O Principezinho

Iniciado em 2012 através de uma colaboração com o Departamento do Património 
Histórico e Artístico da Diocese de Beja (ver Relatório 2012), este projecto envolveu 230 
crianças do Pré-Escolar e do 1º Ciclo das escolas da Comporta, do Carvalhal e de 
Melides. 


As escolas foram envolvidas e começaram a trabalhar com as crianças nos cenários e 
adereços logo no início do ano. 19 alunos foram integrados no Coro Juvenil de Lisboa 
através de audições nas 3 escolas. Durante o mês de Abril, tiveram ensaios com o Coro 
nas suas escolas e no Teatro S. Carlos em Lisboa. 


Foram também parceiros deste projecto as Câmaras Municipais de Grândola e Alcácer 
do Sal. 


Em Maio foi organizada uma visita ao Teatro S. Carlos em Lisboa com todas as crianças 
e os pais que as quisessem acompanhar. 


O Espectáculo teve lugar no dia 29 de Junho, no Carvalhal e assistiram a ele cerca de 
1000 espectadores! 


Para ver alguns dos melhores momentos clique neste link: http://www.youtube.com/

watch?v=0k1JjrunpQs


http://www.youtube.com/watch?v=0k1JjrunpQs


Memórias em Pessoa

Iniciado também em 2012 (ver Relatório 2012), este projecto teve continuidade em 2013.

Este ano foram entrevistados 1) um dos trabalhadores mais antigos da Herdade da 
Comporta, 2) o antigo encarregado da Cantina da Comporta, 3) os fundadores do Clube 
Recreativo da Herdade da Comporta e 4) os projeccionista e porteiro do Antigo Cinema 
da Comporta. Estas entrevistas estão disponíveis na página do Facebook da Fundação, 
no Documentário “MEMÓRIAS EM PESSOA”.


 Grupo de Teatro Inter-Gerações

Com a participação da atriz Ana Brito e Cunha e a coordenação da Christina Bravo, 
nasceu o Grupo de Teatro Amador Inter-Gerações com o intuito de “ressuscitar” um 
antigo grupo de teatro que existia na Aldeia da Comporta: “O Grupo Amador de Teatro 
Experimental da Comporta”. Este grupo esteve muito activo nos anos 80 e ganhou o 1º 
prémio do Festival Internacional de Teatro Amador, no Porto, em 1985.


Participam neste grupo de Teatro:

- 6 crianças entre os 8 e os 9 anos

- 7 jovens entre os 12 e os 16 anos

- 9 adultos com menos de 60 anos

- 2 adultos com mais de 60 anos. 


O objectivo deste grupo é o de animar os tempos livres das aldeias e explorar a arte da 
representação.


CONCLUSÕES 

A Fundação Herdade da Comporta irá dar continuidade a grande parte destes projectos 
e programas no decorrer do próximo ano.


Ainda em 2013, foi contratada uma estagiária a tempo inteiro e está-se a preparar a 
candidatura de uma outra estagiária para o ano de 2014.




Para além destes projectos e programas, pretendemos apoiar as diligências necessárias 
para a criação do Vicariato Paroquial do Carvalhal e consequente construção de uma 
igreja naquela aldeia. 


Iremos dar apoio aos realojamentos necessários e decorrentes das obras de 
remodelação e reconstrução do Monte da Comporta.


Pretendemos terminar as Vistorias Sociais das casas da HdC que alojam famílias em 
várias aldeias.



