


RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017 



INTRODUÇÃO 

Em 2017 a Fundação da Herdade da Comporta manteve os projectos assentes nos 
seus custos de funcionamento, a saber: 
- Prevenção de Situações de Risco 
- Apoio ao Estudo 
- Programas Pedagógicos 
- Atendimento e acompanhamento às famílias e à população em geral 

Na Casa da Cultura organizámos a 1ª edição do Spring Market, a 2ª edição do 
Summer Market e a 5ª edição da Feira de Natal. 

No âmbito do nº 1 do art. 4º dos seus Estatutos, a Fundação prestou apoio à Herdade 
da Comporta na actualização de toda a documentação relativa ao Museu do Arroz – 
Antiga Fábrica de Descasque e respectiva preparação para que este equipamento 
possa recuperar a dinâmica de anos anteriores.  
 
A nível administrativo, durante o ano de 2017, fechou-se o dossier de alteração/
actualização dos Estatutos e procedeu-se à actualização/regularização das licenças da 
Casa da Cultura, que careciam de adaptações para a nova e crescente dinâmica 
daquele equipamento. 
 
De seguida, serão apresentadas as Actividades de 2017, seguindo o esquema habitual 
dos nossos 4 Eixos de Intervenção: Emprego & Formação; Alojamento; Prevenção de 
Situações de Risco; Educação & Cultura. Apresentaremos ainda o trabalho 
desenvolvido enquanto Plataforma de Cooperação.  



I. EMPREGO & FORMAÇÃO 



Em 2017, a Fundação submeteu uma candidatura para a medida Estágio-Emprego do 
IEFP, contratando uma pessoa que prestou apoio administrativo à Fundação e que 
desempenhou a função de assessoria à coordenação da Casa da Cultura.  

Á semelhança de anos anteriores, partilhámos a nossa “Bolsa de Emprego” com 
entidades e empresas locais e visitantes para empregos de curta duração. 

 

Prestámos apoio na angariação e contratação de jovens das Freguesias da Comporta 
e do Carvalhal, assim como dos Concelhos de Alcácer do Sal e Grândola e Concelhos 
limítrofes para trabalhar nos stands das marcas portuguesas presentes na Casa da 
Cultura durante o Verão de 2017. Ao todo, foram contratados 11 jovens para a Casa 
da Cultura. 



II. ALOJAMENTO 



Projecto “Isabel Theodora” de (Re)Alojamento Social 

 

Desde 2014/2015 que a situação geral da Herdade da Comporta nos impede de 
manter este programa activo, no que à execução de obras de manutenção e 
reabilitação das casas diz respeito.  

Em 2016 – em parceria com a Herdade da Comporta – deu-se início a um trabalho de 
reavaliação e actualização, não só do património edificado, como das famílias alojadas 
em casas da Herdade da Comporta.  

Em 2017 deu-se continuidade a este trabalho de parceria. Contudo, a Herdade da 
Comporta solicitou à Fundação que aguardasse a recolha e actualização de toda a 
informação por parte do departamento de Gestão de Património, antes de serem 
tomadas quaisquer decisões relativas às casas e/ou atribuição de casas em regime de 
Comodato e/ou de “Arrendamento Solidário”. 

A Fundação da Herdade da Comporta continuou contudo a receber e registar pedidos 
por parte da população – pedidos de alojamento, re-alojamento e obras – tendo dado 
entrada 6 novos pedidos durante o ano de 2017.  

É de extrema importância – nunca é demais repeti-lo – a colaboração das Câmaras 
Municipais de Alcácer do Sal e Grândola para uma resposta concertada nesta matéria.  



III. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO 



Cabazes Solidários Natal 2017: 

À semelhança do ano anterior, a Fundação 
lançou uma campanha de angariação de 
fundos para garantir a distribuição de 31 
CABAZES DE NATAL nas Freguesias da 
Comporta e do Carvalhal.  

Todas as famílias beneficiárias deste apoio 
foram seleccionadas em parceria com os 
serviços sociais dos Municípios de Alcácer 
do Sal e de Grândola e com as equipas da 
Segurança Social (RSI e RLIS).  

T i v e m o s d o n a t i v o s d e a l g u n s 
colaboradores da HdC e de residentes no 
Condomínio dos Brejos da Carregueira de 
Baixo. Tivemos o apoio da Junta de 
Freguesia do Carvalhal para a distribuição 
naquela localidade e tivemos um apoio 
logístico por parte da MAKRO de Palmela, 
que nos ofereceu o transporte dos 
alimentos até às nossas instalações. 

A TODOS a nossa gratidão! 



Acompanhamento psico-social e Atendimento à população 

Ao longo do ano de 2017, a Fundação da Herdade da Comporta manteve o acompanhamento 
psico-social para as Freguesias da Comporta e do Carvalhal, com atendimento semanal. Estes 
acompanhamentos são resultado de sinalizações e encaminhamentos por parte dos nossos 
parceiros sociais (CAFAP, CPCJ, Intervenção Precoce, Juntas, etc..) e consistem em sessões de 
psicoterapia e/ou sessões de apoio psico-social. Para além destes apoios, são feitos atendimentos 
de carácter mais geral, tais como pedidos de apoio para a habitação ou para obras, pedidos de 
apoio sócio-económico e encaminhamentos em articulação com as equipas da rede social local e 
regional. Ao todo, realizaram-se 93 horas de atendimentos/acompanhamentos durante o ano de 
2017. 

Protecção de Menores 

Enquanto “Membro Cooptado” da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Alcácer 
do Sal, marcámos presença nas reuniões mensais da Comissão Alargada, destinada a trabalhar as 
questões ligadas à PREVENÇÃO. 

NLI & CLAS 

No âmbito das parcerias sociais, a articulação com os parceiros sociais - tanto dos NLI (Núcleo 
Local de Inserção) de Alcácer do Sal e Grândola, como dos respectivos CLAS (Conselho Local de 
Acção Social) - manteve-se com as habituais trocas de informação para a resolução de problemas 
concretos das populações locais: encaminhamentos, apoio psico-social, apoio ao estudo. Neste 
âmbito, a Fundação da Herdade da Comporta apenas não pôde dar resposta a pedidos de 
(re)alojamento. 



PSCAL 

A nossa presença nas sessões plenárias da 
PLATAFORMA SUPRACONCELHIA DO 
ALENTEJO LITORAL (PSCAL) também nos 
permite manter um contacto estreito com outros 
parceiros, assim como uma actualização de 
informação, indicadores, diagnósticos, projectos 
e programas sociais a nível Distrital.  

As reuniões da PSCAL têm lugar 4 vezes por ano 
– em Março, Junho, Setembro e Dezembro – 
respectivamente em Sedes de Concelho 
diferentes e de forma rotativa. 

Em 2017 a Fundação da Herdade da Comporta 
integrou um grupo de trabalho da PSCAL no eixo 
da Saúde Mental, participando em diversas 
reuniões de planeamento e estratégia para a 
Saúde Mental no território, tendo organizado e  
recebido uma dessas reuniões na Casa da 
Cultura. 



IV. EDUCAÇÃO & CULTURA 



Apoio ao Estudo 

Em 2017, a Fundação deu continuidade ao 
Apoio ao Estudo na Comporta. Disponível 
para alunos do 5º ao 7º ano, consiste em 
proporcionar um espaço e um tempo para 
estudar e fazer os trabalhos de casa. 

Os alunos são auxiliados em métodos de 
estudo, resumos da matéria, recurso a 
esquemas e organização do tempo de 
estudo. São os alunos que escolhem as 
matérias que pretendem estudar.  

Esta iniciativa tem trazido melhorias nos 
resultados escolares para alguns alunos, assim 
como alguma motivação para o estudo.  



“Exploradores da Natureza” – “Uma Volta ao Mundo do Arroz” 

Iniciado em 2016/2017, o programa “Exploradores da Natureza” foi substituído, no 
ano lectivo 2017/2018, pelo programa “Uma Volta ao Mundo do Arroz”. Depois de 
um ano a explorar a natureza e o património natural da Herdade da Comporta, a 
Fundação propôs aos alunos uma viagem imaginária à volta do mundo, com 
paragem nos países produtores de arroz. 

O programa, iniciado em Outubro de 2017, tem lugar nas Escolas Básicas do 1º 
Ciclo e Pré-Primária da Comporta e do Carvalhal e realiza-se durante o período de 
aulas, abrangendo um total de 137 crianças entre os 3 e os 10/11 anos. 

Os Objectivos Pedagógicos deste programa são os de dar a conhecer outros 
países produtores de arroz, outras culturas, crenças e costumes, assim como outras 
formas de cultivo do arroz, as suas origens e a sua evolução no mundo ao longo 
dos tempos. Este Programa Pedagógico insere-se no compromisso assumido pela 
Fundação de garantir e dinamizar os Serviços Pedagógicos do Museu do Arroz – 
Antiga Fábrica de Descasque.  







      Em 2017 inaugurou-se a 1ª Edição do 
Spring Market e fez-se 2ª Edição do 
Summer Market no âmbito do Projecto 
Casa da Cultura – Património Vivo 
Comporta. Realizou-se ainda a 5ª Edição 
da Feira de Natal. 

      O Spring Market (Feira da Primavera) teve 
lugar de 8 a 15 de Abril e estiveram 
presentes 8 marcas portuguesas, assim 
como os vinhos da Herdade da 
Comporta, uma marca de azeite, e 6 
artesãos, que venderam os seus trabalhos 
e produtos no Stand da Fundação. Nessa 
semana, cerca de 5.000 pessoas visitaram 
a Casa da Cultura. 

 O Summer Market teve lugar de 10 de 
Junho a 17 de Setembro, tendo tido este 
ano uma inauguração oficial, assumindo-
se como projecto de angariação de 
fundos para a Fundação da Herdade da 
Comporta.      



       

      Durante o Verão de 2017 estiveram presentes 
na Casa da Cultura 16 marcas nacionais e 8 
artesãos dos Concelhos de Alcácer do Sal e 
Grândola. Numa parceria com a Casa 
d’Avenida, galeria de arte de Setúbal, 20 
artistas expuseram os seus trabalhos. 

 No Verão de 2017 a Casa da Cultura recebeu  
58.895 visitantes.  

 Este ano, a Fundação da Herdade da 
Comporta tratou – a título gratuito - da 
contratação de 11 jovens para as lojas Pop-
Up , Stands, para a Galeria e para o WineBar.  

 Os montantes angariados neste projecto 
revertem, na totalidade, para os programas da 
Fundação em prol das comunidades locais. 











Cedências Gratuitas: O equipamento da Casa da 
Cultura é também objecto de cedências gratuitas às 
associações locais e entidades parceiras.  

Em 2017, várias iniciativas tiveram lugar: 

- Baile do Carnaval do Clube Recreativo da Herdade 
da Comporta. 

- Assembleia Geral do Condomínio dos Brejos da 
Carregueira de Baixo. 

- Celebração do 25 de Abril organizada pela Junta de 
Freguesia da Comporta. 

- Celebração do Dia da Mãe organizada pela 
Associação Educa&Cria. 

- Seminário Internacional Turismo em Segurança 
organizado pela GNR - Comando Territorial de 
Setúbal. 



 Alugueres: Em 2017 a Fundação realizou 
2 alugueres de curta duração na Casa da 
Cultura: 

-  Lovely Market, mercado de vendas de 
diversas marcas portuguesas, que teve 
lugar a 30 de Abril. 

-  White Clinic – medicina dentária, evento 
de team builging realizado a 29 de 
Setembro.!



Feira de Natal 

A 5ª edição da Feira de Natal teve lugar 
nos fins-de-semana 1-3 e 8-10 de 
Dezembro. Contou com a presença de 
associações locais; 2 artesãos da Freguesia 
da Comporta e 3 marcas portuguesas. 

Foram desenvolvidas 5 actividades para 
crianças. 

Nesses 2 fins-de-semana, a Feira de Natal 
recebeu cerca de 600 visitantes.  

A Fundação da Herdade da Comporta 
agradece à Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal toda a ajuda prestada na 
divulgação das iniciativas ligadas à Casa 
da Cultura. 



A FUNDAÇÃO COMO PLATAFORMA DE COOPERAÇÃO 
 



 !

 Enquanto Plataforma de Cooperação, a 
Fundação da Herdade da Comporta ajuda a 
divulgar iniciativas de carácter diverso em 
prol do bem comum, do ambiente, da cultura 
e do conhecimento. 

    Em 2017, a Fundação apoiou e/ou divulgou 
várias iniciativas de outras entidades,  
nomeadamente: 

#  iniciativas culturais e recreativas das Ruínas 
Romanas de Tróia  

#   iniciativas ambientais da Ocean Alive 

#  iniciativas de Prevenção da Saúde com o 
programa itinerante PROXIMUS da APF 
(Associação para o Planeamento da Família) 

#  iniciativas comunitárias da Associação PAIS EM 
REDE 

 



A Fundação prestou apoio no acesso à 
documentação e ajudou a orientar a Tese 
d e M e s t r a d o d e u m a l u n o d o 
Departamento de História do ISCTE-IUL, 
residente na freguesia da Comporta. A 
tese intitulada “PATRIMÓNIO ORIZÍCOLA 
E T U R I S M O N A H E R D A D E D A 
COMPORTA” foi entregue em Outubro e 
defendida publicamente em Novembro de 
2017.  

Pelo 3º ano consecutivo, a Fundação 
garantiu a distribuição dos Mapas da 
Comporta dos GUIAS ConVida, nosso 
parceiro na divulgação da Fundação e do 
Projecto Casa da Cultura.  



No âmbito do nº 1 do art. 4º dos seus 
Estatutos, a Fundação prestou apoio à 
Herdade da Comporta na actualização de toda 
a documentação relativa ao Museu do Arroz – 
Antiga Fábrica de Descasque e respectiva 
preparação para que este equipamento possa 
recuperar a dinâmica de anos anteriores.  

Foi constituído um grupo de trabalho por 
iniciativa da Câmara Municipal de Grândola 
com 1) as Minas do Lousal – Centro de Ciência 
Viva, 2) as Ruínas Romanas de Tróia e 3) o 
Museu do Arroz – Antiga Fábrica de 
Descasque. Este grupo de trabalho visa a 
organização, implementação e divulgação 
conjunta de VISITAS INTEGRADAS destes 3 
pólos de Património Industrial da região.  

Durante o ano de 2017 realizaram-se visitas 
guiadas de todos os parceiros a todos estes 
pólos, seguidas de reuniões de trabalho para a 
implementação de uma estratégia comum e 
concertada de oferta turística e cultural no 
Concelho de Grândola.  



A Fundação da Herdade da Comporta prestou 
apoio ao Museu do Arroz, garantindo não só 
os Serviços Educativos, como também 
algumas visitas guiadas, em parceria com a 
Adega da Herdade da Comporta e o 
Departamento de Gestão do Património. 

A Tutela do Museu do Arroz pertence à 
Herdade da Comporta, de quem aguardamos 
orientações para não deixar morrer este 
projecto. 



Em 2017 ficou concluído o dossier da doação ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência 
(MUHNAC) da Colecção de Aves naturalizadas da Fundação Herdade da Comporta. 

 
A colecção estava guardada num armazém em condições precárias e a Fundação chamou, em 

2012, uma equipa de peritos para avaliar a sua recuperação assim como o seu valor científico e  
museológico. 

 
Confirmados estes valores (científico e museológico), a Fundação nunca teve oportunidades 

orçamentais para proceder à recuperação da colecção, acabando por optar pela doação, afim de 
preservar a colecção e a sua exposição. 

 
A colecção foi doada ao MUHNAC em finais de 2017 com os seguintes compromissos: 

 
- A colecção de aves naturalizadas foi doada para que seja conservada, inventariada, estudada e 

divulgada a investigadores e ao público em geral. 
- Sempre que um objecto da colecção figure em exposições, publicações ou outros materiais de 
divulgação, será acrescentada a seguinte legenda: “Proveniente da Colecção Particular de João 
Manuel Barbosa de Guimarães Serôdio (1919-2000), doada pelos herdeiros e pela Fundação da 

Herdade da Comporta”. 
- Pode a Fundação da Herdade da Comporta, quando desejar expor temporariamente esta 

colecção, solicitar empréstimo da mesma ao MUHNAC. 
 

Esta decisão permitirá que:  
- a colecção seja apreciada por um público nacional e internacional na nossa capital, Lisboa. 

- investigadores possam ter acesso aos exemplares de aves naturalizadas para os seus projectos.!



PARA TERMINAR… 



Em 2017, a Fundação da Herdade da Comporta cumpriu os seus objectivos no âmbito 
dos seus eixos de intervenção prioritários, estando alguns deles a aguardar orientações 
por parte da Herdade da Comporta para futuros desenvolvimentos, nomeadamente nas 
áreas do Alojamento e do Património Cultural (Museu do Arroz).  

Enquanto Plataforma de Cooperação, a Fundação aumentou a sua capacidade de 
resposta na comunicação, divulgação, orientação e apoio a projectos e iniciativas no 
território. 
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Agradecemos à Herdade da Comporta todo o apoio e colaboração prestados ao longo 
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