
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2014



INTRODUÇÃO

O ano de 2014 foi um ano de grande turbulência, que afectou consideravelmente a Herdade da Comporta. 
No 2º semestre, o orçamento da Fundação ficou drasticamente reduzido e foi necessário um esforço de 
adaptação sem igual na história da Herdade e, por conseguinte, na Fundação. Foram contactadas as 
entidades que beneficiavam de financiamentos da Fundação e alguns protocolos e parcerias tiveram de ser 
cessados. 

Protocolos com entidades de cariz social e desportivo foram reduzidos em 2014 e cessados para o ano 
2015. Os apoios às Juntas de Freguesia foram cortados em 50%.

Permaneceram garantidas as actividades de férias e tempos livres e foi possível manter toda a actividade do 
Eixo Educação & Cultura até ao fim do ano, à excepção do Projecto “MEMÓRIAS EM PESSOA” e da nossa 
parceria com o FESTIVAL TERRAS SEM SOMBRA que, infelizmente, ficaram suspensos por tempo 
indeterminado. 

Todo o trabalho do Eixo Prevenção de Situações de Risco pôde manter-se, uma vez que ele se integra, na 
quase totalidade, nos custos de funcionamento da Fundação.!



Quanto ao Projecto “ISABEL THEODORA” do Eixo Alojamento, concluiu-se o dossier das “vistorias sociais” para 
eventuais candidaturas a fundos comunitários visando a reabilitação do património edificado, uma vez que 
estamos a entrar no Quadro Comunitário 2014-2020. A situação do alojamento na Herdade da Comporta reúne 
questões de cariz patrimonial, urbanístico e social. Na visão da Fundação, esta situação deve ser pensada tendo 
em conta estas três dimensões.

Em Março de 2014 foi convocada uma reunião do Conselho de Administração da Fundação Herdade da 
Comporta, onde foram aprovadas as contas, onde foi analisada a alteração dos Estatutos e onde tomaram posse, 
por inerência de funções, os novos Presidentes das Câmaras Municipais de Alcácer do Sal e Grândola, 
respectivamente Vítor Proença e António Figueira Mendes, eleitos a 29 de Setembro de 2013.

Foram ainda actualizados os órgãos sociais, conforme proposto em 2013, e iniciou-se o trabalho de redacção de 
regulamentos internos e visão estratégica a serem apresentados e discutidos no próximo Conselho de 
Administração de Março 2015.

No presente Relatório de Actividades serão apresentados todos os programas dos nossos 4 pilares estratégicos: 
Emprego & Formação; Alojamento; Prevenção de Situações de Risco; e Educação & Cultura. Em todos eles será 
feita uma análise das adaptações realizadas no quadro das mudanças orçamentais que ocorreram a partir de 
Julho de 2014, assim como das consequências que tiveram na nossa actividade.!



I. EMPREGO & FORMAÇÃO

À contratação de uma estagiária na área de Animação Sociocultural (Outubro de 2013), juntou-se a 
contratação de uma 2ª estagiária na área de Sociologia, em Fevereiro de 2014. Ambas foram contratadas 
ao abrigo da medida “Estágio-Emprego” do IEFP, com financiamento por um ano a 100% e a 80% 
respectivamente.

A contratação destas duas profissionais permitiu-nos garantir e melhorar a qualidade dos nossos programas 
de educação e passeios culturais, feiras, apoio ao estudo e actividades de tempos livres. No caso da 
estagiária de Sociologia, demos início a um trabalho de investigação para o desenho do “Retrato Social” 
das Freguesias de Comporta e Carvalhal. As estagiárias deram ainda apoio a alguns programas de 
Prevenção de Situações de Risco. 

Ambas foram seleccionadas da nossa bolsa de “Candidaturas Espontâneas”. Foi desta bolsa que também 
saiu uma estagiaria para o Espaço Jovem do Carvalhal, resultado de uma parceria com a Associação Nova 
Onda.

O quadro abaixo apresenta uma actualização das “Candidaturas Espontâneas” que temos vindo a receber e 
as respectivas áreas profissionais. !



CANDIDATURAS ESPONTÂNEAS

ESTAGIÁRIAS contratadas pela Fundação ou em parceria: 1 Animadora Sócio-Cultural (Grândola); 1 Professora (Grândola); 1 Licenciada em Sociologia (Alcácer). 
Todas em regime de Estágio -Emprego (IEFP) 2 na Fundação HdC e 1, em parceria com a Associação Nova Onda, no Espaço Jovem Carvalhal. !

CONCELHO DE ALCÁCER ! CONCELHO DE GRÂNDOLA ! OUTROS ! EM ESTÁGIO E/OU 
CONTRATADOS!

AMBIENTE ! 1 ! 1 ! 2 !
ANIMAÇÃO SÓCIO-CULTURAL ! 3 ! 4 ! 2 ! 1 !

ARTES ! 2 !
COMUNICAÇÃO ! 1 !

DESPORTO! 1 ! 1 !
INFORMÁTICA ! 1 !
MUSEOLOGIA! 1 ! 1 !

PROFESSORES / 
EDUCADORES ! 5 ! 1 ! 1 !

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS! 2 ! 2 !

TÉCNICOS SOCIAIS / 
SOCIOLOGIA! 2 ! 3 ! 1 ! 1 !

TERAPEUTAS ! 2 ! 2 ! 2 !
TURISMO! 1 ! 1 !

TOTAL (45) ! 22 ! 14 ! 9 ! 3 !



Foi feito o acompanhamento de um Estágio-Emprego nos Viveiros Herdade da Comporta a uma utente da 
Fundação a necessitar de acompanhamento ao nível da integração social e inserção profissional. Este 
acompanhamento incidiu numa monitorização semanal da estagiária, com pontos de situação com a orientadora 
de estágio e com uma avaliação contínua reportada ao IEFP e aos serviços sociais.

A Fundação Herdade da Comporta prestou apoio à realização de 2 estágios de “Formação em Contexto de 
Trabalho”: um do Agrupamento de Escolas de Grândola na área de gestão e informática; outro da Escola 
Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola na área agrícola. Nestes casos, o papel da Fundação é de 
intermediária e/ou de acompanhante da entidade que solicita o estágio e respectivo aluno. Uma das alunas foi 
encaminhada para o departamento financeiro da Herdade da Comporta e o outro está a realizar estágio no 
departamento agrícola até Maio de 2015. Tratam-se de estágios curtos, de 210 horas, que permitem aos alunos 
completar a sua escolaridade na área do Ensino Profissional. 

Em Fevereiro de 2014 completou-se o Curso de Aprendizagem e Aperfeiçoamento do Inglês, iniciado em 
Dezembro de 2013 e ministrado pelos formadores do IEFP. Este curso, em horário pós-laboral, foi frequentado por 
36 pessoas das Freguesias de Comporta e Carvalhal. 

A Bolsa de Emprego criada em 2013 recebeu mais inscrições e, em articulação com o IEFP, foram desenvolvidas 
várias iniciativas ao nível da formação para adultos e ao nível da contratação apoiada. As pessoas são contratadas 
pela Herdade da Comporta, sendo a Fundação apenas um intermediário neste processo. O quadro seguinte 
apresenta as inscrições existentes em Dezembro de 2014 nas 4 áreas de oferta de trabalho, a sua proveniência, 
assim como o nº de pessoas contratadas e/ou em cursos de formação. !



TRABALHOS AGRÍCOLAS & 
FLORESTAIS!

MANUTENÇÃO JARDINS & 
GOLFE !

MANUTENÇÃO & OBRAS ! HOTELARIA 
RESTAURAÇÃO&SERVIÇOS !

CONTRATADOS E/OU 
EM FORMAÇÃO !

COMPORTA ! 8 ! 18 ! 9 ! 5 !

CAMBADO ! 4 ! 1 ! 1 ! 1 !

POSSANCO ! 1 ! 5 ! 5 ! 2 !

CARRASQUEIRA ! 6 ! 11 ! 5 ! 12 !

TORRE! 1 ! 1 ! 0 ! 1 !

BREJO ! 1 ! 0 ! 2 ! 0 !

CARVALHAL! 11 ! 15 ! 8 ! 7 !

ALCÁCER ! 8 ! 7 ! 11 ! 6 !

GRÂNDOLA ! 8 ! 12 ! 14 ! 3 !

OUTROS ! 3 ! 6 ! 17 ! 4 !

TOTAL (240) ! 51 ! 76 ! 72 ! 41 ! 46 !

BOLSA DE EMPREGO
Última actualização: Dezembro 2014

FICHAS DE INSCRIÇÃO DA FUNDAÇÃO HdC

NOTA: Algumas pessoas estão inscritas em várias fichas simultaneamente. 

O nº de pessoas contratadas e/ou em formação refere-se apenas àquelas que estão inscritas na nossa bolsa; existem pessoas da comunidade a 
trabalhar e/ou em formação que não estão inscritas na nossa bolsa. 



Como é referido na legenda do quadro acima, o número de pessoas realmente contratadas é superior a 46, uma vez que 
foram contratadas pessoas que não chegaram a estar inscritas na nossa Bolsa de Emprego.

Relativamente aos inscritos na nossa Bolsa, tivemos efectivamente em 2014:

- 1 pessoa contratada para os Viveiros HdC através de medida “Estágio-Emprego” do IEFP.

- 6 pessoas a frequentar o Curso de Jardinagem - nível 1. (manutenção de jardins, IEFP).

- 15 pessoas a frequentar o Curso de Jardinagem - nível 2 (operador de campo de golfe). 4 dos quais fizeram uma 
especialização em Aplicação de Fitossanitários. (IEFP). 

- 2 pessoas a frequentar o Curso de Manutenção Hoteleira, em Alcácer do Sal. (IEFP).

- 10 pessoas contratadas para a construção do Campo de Golfe COMPORTA DUNES, através de medidas de apoio à 
contratação do IEFP. 

- 7 pessoas contratadas para trabalhos agrícolas e florestais.

- 5 pessoas contratadas para “Manutenção & Obras” por uma empresa de construção com quem partilhamos a nossa 
lista de inscritos. 

Para além destas colocações, partilhámos ainda a nossa lista de inscritos com o Hotel Sublime Comporta, com o intuito 
de rentabilizar ao máximo a colocação e contratação de pessoas desempregadas na região. 

Em Julho de 2014, toda esta realidade sofreu uma grande transformação. As obras de construção do Campo de Golfe 
COMPORTA DUNES foram paradas, assim como as obras de desenvolvimento turístico na ADT 3. Não se avançou com a 
fase de selecção de candidatos para a equipa de Obras & Manutenção, nem para a área de Hotelaria, Restauração & 
Serviços.!



Conseguiu-se contudo manter os cursos de jardinagem até ao fim, terminar a especialização de 4 
homens na aplicação de Fitossanitários e gerir a contratação apoiada de 8 elementos no campo de 
golfe até ao fim dos prazos dos contratos (Setembro, Novembro e Dezembro 2014, respectivamente). 

Tudo isto foi possível graças às medidas de apoio à contratação do IEFP, que permitiram manter 8 
homens a trabalhar, com custos muito reduzidos para a empresa. Desta forma conseguiu-se dar 
continuidade à manutenção da obra feita, evitando a degradação da mesma (pelo menos até 
Dezembro de 2014).

A Fundação Herdade da Comporta chama a atenção para a importância da Empregabilidade e para o 
facto de, até em momentos de extrema dificuldade, se poderem concretizar alguns resultados 
positivos nesta matéria quando existe uma cooperação entre todas as entidades no terreno.

O Retrato Social que está a ser desenhado na Fundação mostra que grande parte da população das 7 
aldeias está efectivamente em idade activa e, simultaneamente, no desemprego ou em situação de 
trabalho precário.



II. ALOJAMENTO

Projecto “Isabel Theodora” de (Re)Alojamento Social

Em 2014 foram realizadas apenas pequenas obras de manutenção nas casas património da Herdade da Comporta. A 
Fundação continua a ser frequentemente contactada por famílias a solicitar alojamento e/ou melhorias nas suas 
habitações. As situações são estudadas caso a caso e, quando se justifica ou quando é possível, são feitas obras e é 
assinado um contrato de “Arrendamento Solidário”. Em 2014 foram assinados apenas mais 2 contratos. A redução do 
orçamento de 2014 para custos de funcionamento, não nos permitiu realizar algumas obras que estavam programadas.

Foi redigido um regulamento interno para este tipo de arrendamento. Não há dúvidas de que, relativamente a esta 
matéria, é necessário desenhar uma estratégia conjunta com a Fundação, a Herdade da Comporta e as Câmaras 
Municipais.

A Herdade da Comporta garante alojamento gratuito ou com “arrendamento solidário” a cerca de 80 famílias. A grande 
maioria das casas está bastante degradada e a necessitar de obras. Os contratos variam entre o comodato e o 
arrendamento solidário, entre o contrato a prazo e o contrato vitalício. 

Nestes tempos de grandes mudanças e transformações, com eventuais novas estratégias a serem desenhadas para a 
Herdade da Comporta, parece-nos importante olhar para estas situações e pensá-las como um todo, numa estratégia de 
habitação dentro do perímetro geográfico da Herdade da Comporta. Esta estratégia de habitação deve ter em conta os 
actuais e futuros habitantes / trabalhadores da Herdade. Não deve ser pensada em detrimento do desenvolvimento 
turístico, porque é naturalmente complementar desse mesmo desenvolvimento.  !



III. PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO

FEAC: Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados

Em 2013, a Fundação Herdade da Comporta constituiu-se como Entidade Mediadora do Programa 
Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC), agora com nova denominação (FEAC). Este Fundo 
Europeu distribui alimentos em todos os países-membros através dos respectivos Bancos Alimentares e 
“entidades mediadoras”. 

A avaliação das famílias a beneficiar deste apoio é feita em parceria com a Segurança Social e é elaborada 
uma lista de beneficiários para todo o ano. A recolha de alimentos é feita 1 a 2 vezes por ano e cada 
entidade decide quantas distribuições faz. A Fundação Herdade da Comporta fez 2 distribuições em 2014 e 
contou com a ajuda da Junta de Freguesia do Carvalhal para a distribuição naquela Freguesia.

Na distribuição de Dezembro, a Fundação Herdade da Comporta reforçou os cabazes com alguns 
alimentos extra para quadra natalícia.

Em 2014 beneficiaram deste apoio 52 agregados familiares das Freguesias de Comporta e Carvalhal (+ 17 
famílias do que em 2013). Esta situação deveu-se por um lado, a uma melhor identificação das famílias 
(sobretudo no Carvalhal) e, por outro lado, ao aumento do nº de pessoas carenciadas em consequência dos 
cortes nas prestações sociais.!



PIP - Programa de Intervenção Precoce

A Fundação é membro da Comissão Alargada de Protecção de Menores de Alcácer do Sal desde finais de 2013. 
Neste contexto, participou, com o Centro Social Paroquial S. Pedro da Comporta, na organização do “Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos”, uma iniciativa organizada anualmente no mês de Abril, com o intuito de sensibilizar 
a comunidade para a prevenção dos maus tratos na infância e na juventude. 

Para esta iniciativa, a Fundação desenvolveu um trabalho sobre a Prevenção do Abandono Escolar com 18 
crianças da Escola do 1º Ciclo da Comporta (3.º/4.º ano). Além da participação destas crianças, contámos 
também com a colaboração de 10 jovens  do 2.º Ciclo da Freguesia da Comporta. 

Como em anos anteriores, as famílias com menores em situação de risco foram acompanhadas directa ou 
indirectamente pela Fundação. Ou em colaboração com os serviços e entidades no terreno, ou em sessões de 
acompanhamento pais-filhos nas nossas instalações e/ou ao domicílio (quando necessário). 

O projecto ESPAÇO PARA CRECHE(R) teve continuidade em 2014, nas creches de Comporta e Carvalhal, em 
parceria com a Associação Nova Onda. Este projecto consiste em facilitar o desenvolvimento psico-motor e 
psico-afectivo de crianças entre os 0 e os 3 anos. 

O facto de as monitoras se apresentarem disfarçadas de bonecas, facilita a sua integração no grupo de crianças e 
estimula a fantasia e a imaginação. Beneficiaram deste projecto 35 bebés e crianças. 

Seguem-se algumas fotografias que ilustram estas iniciativas.!



MÊS DA PREVENÇÃO 
DOS MAUS TRATOS !

Trabalho 
sobre o 

ABANDONO 
ESCOLAR!



ESPAÇO PARA CRECHE(R)!







PSI - Programa Solidário para Idosos

Em 2014 a Fundação deu continuidade ao programa ENVELHECER É SABEDORIA, em ambas as 
Freguesias e em parceria com a Associação Nova Onda. As estagiárias envolvidas nesta iniciativa fizeram 
um balanço excelente da edição anterior e sugeriram adaptações. As actividades mais populares no seio da 
população sénior foram o jogo do Bingo, os trabalhos manuais simples, as sessões de cinema, os passeios 
e uma palestra com a Enfermeira Vera Letras sobre prevenção de quedas. 

Muito sucesso teve também a actividade “Historias do Antigamente”, onde os idosos são convidados a 
contar histórias do seu tempo, a relembrar letras de musicas, poemas e anedotas. Esta actividade 
proporciona um grande entusiasmo e muito divertimento! 

Em 2014/2015 foram postas de lado actividades de trabalhos manuais mais complexas e a alfabetização, 
uma vez que as condições de fraca visão e audição, assim como de uma fraca destreza manual tornavam 
estas tarefas demasiado difíceis.

De forma geral, os objectivos mantiveram-se: combater o isolamento, estimular a socialização, promover a 
auto-estima, estimular o corpo e a mente e potenciar a criatividade. 

Participaram neste programa 24 idosos. As fotografias que se seguem ilustram este trabalho.!







Passeio ao Jardim 
Zoológico de Lisboa!

Festa de Carnaval 
com as crianças da 

creche!



IV. EDUCAÇÃO & CULTURA

Apoio ao Estudo

O Apoio ao Estudo teve lugar na Comporta às quartas e quintas-feiras á tarde e no Carvalhal - Espaço 
Jovem - de quarta a sexta-feira da parte da tarde. Está disponível para alunos do 5º ao 7º ano e 
consiste em proporcionar um espaço e um tempo para estudar e fazer os trabalhos de casa.

São dinamizadas sessões com temas específicos, tais como: tempo para estudar, regras da sala, 
regas da escrita, leitura activa, provas de avaliação, métodos para trabalhos de grupo, atenção e 
memória. 

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. 
As mais solicitadas foram Português, Matemática e Inglês. 

Esta iniciativa tem trazido pequenas melhorias nos resultados escolares para alguns alunos, assim 
como alguma motivação para o estudo. Mas tem servido também como apoio emocional para muitos 
dos nossos jovens.

Surgem por vezes questões de disciplina, que as monitoras têm gerido da melhor forma, o que 
contribui também para a mudança de atitudes.  

Participaram regularmente nestes apoios 14 alunos. Nas semanas anteriores aos testes a afluência é 
maior.!



O uso do 
computador é 

importante!

Estudar em grupo pode 
ser uma boa estratégia !



Grupo de Teatro Inter-Gerações:

No Outono de 2013 a Fundação quis fazer a experiência de criar um pequeno grupo de teatro 
inter-geracional e desafiou a Ana Brito e Cunha para esta actividade. As tardes de teatro com a 
atriz em 2012 foram um sucesso e quisemos desenvolver um projecto mais consistente. 

Em 2014 participaram neste grupo 27 crianças, jovens, adultos e seniores dos 8 aos 80 anos. 

O Bailarino José Arantes Pedroso colaborou com a Ana Brito & Cunha.

Foram feitos exercícios de relaxamento e jogos de improvisação e, com base neles, foi 
construída uma pequena peça de teatro. Todos participaram na criação das personagens, 
processo que se revelou de extrema importância para a coesão do grupo. 

Contudo, surgiram vários imprevistos e este grupo de teatro não conseguiu atingir o seu 
objectivo de apresentar, no Verão, uma peça de teatro na Casa da Cultura.

Temos esperança de poder voltar a fazer esta experiência, numa altura em que possamos ter 
outras condições para a realizar.

As aprendizagens que este grupo de teatro trouxe a todos os seus intervenientes foram contudo 
enriquecedoras e merecedoras de voltarmos a apostar, futuramente, numa iniciativa desta 
natureza. !



“Nosso Mundo” - “Nosso País”

Iniciado em 2012/2013, o programa “Nosso Mundo” teve continuidade no ano lectivo 2013/2014. 
Este programa visava alargar a cultura geral e sensibilizar para o respeito pelas diferenças 
culturais e religiosas.

Completados 2 anos lectivos com o “Nosso Mundo”, a Fundação decidiu substituí-lo pelo 
programa “Nosso País” com o intuito de explorar todas as regiões de Portugal, a sua geografia e 
história, a gastronomia, o folclore, os instrumentos musicais, os trajes, os sotaques, etc… 

Estes programas têm lugar nas Escolas Básicas do 1º Ciclo e Pré-Primária da Comporta e do 
Carvalhal e realizam-se durante o período de aulas, abrangendo um total de cerca de 120 
crianças dos 3 aos 10 anos.

“Nosso Mundo” foi o tema da festa de final de ano lectivo da escola do Carvalhal. Vários grupos 
de crianças representaram países diferentes, cantando as suas músicas e dançando, vestidas 
com os trajes tradicionais dos diferentes países. 

O programa “Nosso País” teve início em Setembro de 2014 e, ao longo deste ano lectivo, serão 
“visitadas” e estudas todas as regiões de Portugal Continental e Ilhas, a saber: Minho, Trás-os-
Montes e Douro (alto e litoral), Beiras (alta, baixa e litoral), Estremadura e Ribatejo, Alentejo (alto e 
baixo), Algarve, Madeira e Açores. !



Contos de Cidadania:

Este programa, apenas com 3 sessões, realizou-se na Escola Básica do 1º Ciclo do Carvalhal e foi 
dinamizado pelo Espaço Jovem do Carvalhal. 

O principal objectivo foi o de trazer histórias que abordassem questões de cidadania (tema deste Ano 
Europeu). À leitura de um conto, com projecção de imagens em simultâneo, seguia-se um debate sobre as 
mais diversas questões de civismo e cidadania. 

Férias e Tempos Livres:

Carnaval: 

Na Comporta e no Carvalhal foram organizadas actividades diversas, com construção de máscaras e 
brincadeiras de Carnaval. 

Páscoa:

As Férias da Páscoa foram organizadas em parceria com o Centro Escolar da Comporta para as crianças 
entre os 6 e os 10 anos. A Fundação organizou ainda actividades para o 2º Ciclo na Escola Antiga da 
Comporta, em parceria com a Comissão de Pais, com o apoio da Junta de Freguesia e do Centro Social 
Paroquial. Participaram 47 crianças. 

No Carvalhal, as actividades foram desenvolvidas pelo Espaço Jovem e participaram 30 crianças e jovens. 
Uma das actividades foi a limpeza da praia.!



CARNAVAL!



PÁSCOA!



Limpeza da praia do Carvalhal pelo grupo do Espaço Jovem  



Dia da Criança:

No dia 1 de Junho, organizámos uma aventura de observação de golfinhos…!

…Seguida de um bom banho de mar!



Verão:

As Férias de Verão são a grande aposta da Fundação Herdade da Comporta no Eixo Educação & Cultura. É 
a altura em que os pais conseguem arranjar mais trabalho, tendo pouca disponibilidade para acompanhar 
as férias dos seus filhos. 

Na Comporta, temos uma parceria com a Comissão de Pais, o Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal, 
a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e o Centro Social Paroquial S. Pedro da Comporta. As 
actividades foram organizadas em 3 blocos:

- Com a Escola da Comporta e nas suas instalações, de 17 de Junho a 24 de Julho, para as crianças do 1º 
Ciclo (6 aos 10 anos). Participaram cerca de 20 crianças e a Fundação desenvolveu actividades duas tardes 
por semana, inseridas no programa de “apoio à família” dinamizado pelo Agrupamento e pela Câmara 
Municipal. Os temas das actividades foram: a semana da relação com o outro, a semana da ciência, a 
semana do ambiente e 3 semanas para a construção de uma maquete da aldeia da Comporta.

- Na Escola Antiga da Comporta, de 7 a 25 de Julho, para crianças e jovens do 2º e 3º Ciclo (10 aos 15 
anos). Participaram cerca de 12 crianças e jovens. Houve praia todas as manhãs e as tardes foram 
dedicadas à construção de uma maquete da aldeia da Carrasqueira.

- Com o Centro Social na Escola Antiga da Comporta, de 28 de Julho a 5 de Setembro, para os mais 
pequeninos, o 1º e o 2º Ciclos (3 aos 12 anos). Participaram 38 crianças e jovens, das quais 2 com 
“necessidades educativas especiais”. Aqui o programa foi extenso e intensivo, com semanas temáticas 
para todas as idades. Segue-se o quadro de programação…E algumas fotografias do Verão na Comporta.!









No Carvalhal, todas as actividades de Verão foram organizadas e dinamizadas pelo Espaço Jovem, a 
nossa parceria com a Associação Nova Onda. Participaram cerca de 40 crianças e jovens dos 6 aos 
16 anos e as actividades decorreram entre 17 de Junho e 5 de Setembro. 

Em 2014, foram alargadas as parcerias de Verão. Para além da Junta de Freguesia do Carvalhal, com 
o seu campo de férias, colaboraram nas nossas actividades o Estúdio Jovem, a Biblioteca Itinerante 
de Grândola, a Grandolativa, alguns pais e pessoas voluntárias da comunidade do Carvalhal.

Houve praia da parte da manhã e, durante as tardes, actividades de escultura de argila, pintura em 
cortiça, capas de cd’s, massa de papel, tricot, cinema, gincanas e a criação do logotipo do Espaço 
Jovem. 

Até foi organizado um acampamento de fim-de-semana no espaço exterior da Escola Velha do 
Carvalhal, sede do Espaço Jovem. 

Apesar dos cortes orçamentais de Julho, a Fundação Herdade da Comporta conseguiu manter todas 
as actividades de Verão até à data prevista: 5 de Setembro. 

Isto foi possível graças ao esforço de tesouraria da HdC que, apesar dos cortes, conseguiu garantir os 
nossos compromissos de pagamento aos monitores contratados; graças aos stocks de materiais que 
a Fundação foi guardando ao longo dos últimos anos e que foi gerindo com um excelente 
aproveitamento e graças à boa vontade de todos os intervenientes.

As fotografias que se seguem ilustram bem o ambiente vivido nas férias de Verão no Carvalhal…!













No dia 1 de Julho de 2014, celebrou-se o 1º Aniversário do Espaço Jovem do Carvalhal



Natal:

Este ano não foram organizadas actividades para as Férias do Natal como nos anos anteriores. 
Contudo, conseguimos organizar uma Festa de Natal com a Comissão de Pais da Comporta, fizemos 
a já habitual Árvore de Natal e Presépio da Aldeia, organizámos um passeio ao Centro de Ciência Viva 
do Lousal e fizemos a Feira de Natal da Comporta, que já vai na sua 2ª edição.

A Feira de Natal realizou-se nos fins-de-semana de 29 e 30 de Novembro e 6,7,e 8 de Dezembro, com 
um total de 20 bancas de venda. Vendeu-se artesanato, artigos em 2ª mão, pipocas, doces e bolos, 
farturas e fez-se a quermesse do Natal da Associação de Pais, Centro Social e Catequese.

O passeio às Minas do Lousal realizou-se a 14 de Dezembro e nele participaram crianças, pais e avós. 
Este passeio foi pensado para ser um programa familiar na época do Natal. Foi possível graças à 
cedência de um autocarro da Câmara Municipal de Alcácer do Sal. 

A Festa de Natal da Comporta teve o tema da “Menina do Mar” de Sofia de Mello Breyner, tema 
curricular escolhido para este ano lectivo. 

No Carvalhal, com o Espaço Jovem, organizou-se um passeio, no dia 18 de Dezembro, ao Pavilhão do 
Conhecimento e Oceanário de Lisboa. Este passeio também foi pensado para ser um programa 
familiar e participaram nele crianças, pais e avós. Foi possível graças à cedência de um autocarro da 
Câmara Municipal de Grândola. Seguem-se fotografias que ilustram as iniciativas deste Natal.!











CONCLUSÕES

Apesar das dificuldades surgidas a meio do ano de 2014, a Fundação Herdade da Comporta conseguiu manter 
uma certa continuidade nas suas actividades internas, tendo ficado mais prejudicados aqueles parceiros que 
contavam com o nosso financiamento para os seus próprios projectos e actividades. 

Desejamos por isso terminar este relatório anual com uma palavra de especial agradecimento pela compreensão 
demonstrada, pelas parcerias mantidas, pelas palavras de incentivo que nos foram proferidas, pela solidariedade e 
pela vontade expressa pelos nossos parceiros em continuarmos a construir coisas juntos apesar da ausência dos 
nossos financiamentos. Queremos agradecer a:

Câmara Municipal de Alcácer do Sal                                       Clube Recreativo Herdade da Comporta

Câmara Municipal de Grândola                                                Clube Desportivo Alcacerense

Junta de Freguesia da Comporta                                             Hóquei Clube de Grândola

Junta de Freguesia do Carvalhal                                              Clube Desportivo da Carrasqueira

Centro Social Paroquial S. Pedro da Comporta                       Ultra Maratona Atlântica 

Centro Social do Carvalhal                                                       Festival TERRAS SEM SOMBRA

Paroquia da Comporta                                                             

Paroquia de Grândola!



A Fundação Herdade da Comporta prepara-se para novos desafios em 2015.

A nossa filosofia continuará sempre a ser a da COOPERAÇÃO na melhoria das condições de vida das 
populações locais.

Para tal, contamos com os nossos parceiros de sempre e esperamos ter êxito em angariar fundos para dar 
continuidade a um trabalho que é de todos e para todos.


