Barreiro Reconhecido 2016
ASSOCIATIVISMO, INTERVENÇÃO SOCIAL E
MULTICULTURALIDADE
José João Engrossa
José João Água-Doce Engrossa nasce a 15 de abril de 1940 em Beja, numa família de oito
irmãos. Cedo aprende a dividir o pouco que havia para todos e a trabalhar na criação de
animais e na lavoura. Em Beja, conclui a 4ª classe, só voltando a estudar novamente com
28 anos.
Em Moçambique cumpre o serviço militar e exerce a profissão de Guarda Fiscal,
transitando, posteriormente, para os serviços aduaneiros, onde permanece até 1975.
No regresso a Portugal, fixa residência no Barreiro. Apesar de não ter sido amor à
primeira vista, adaptou-se e hoje não tem dúvidas que é a sua terra preferida.
Trabalha na Direção-Geral das Alfândegas e, já depois de reformado, licencia-se em
Direito, tendo exercido advocacia.
É no Barreiro que inicia, há cerca de 20 anos, e mantém até hoje, o seu trabalho na área
social, na Santa Casa da Misericórdia, em regime de voluntariado.
O gosto e a vontade de intervir nesta área é transmitido pela esposa, a pintora Emília
Engrossa, que já exercia funções na Misericórdia do Barreiro. Consolida essa vocação
quando, durante cerca de 14 meses, é Vereador dos Assuntos Sociais na Câmara
Municipal do Barreiro. Um cargo que o marca e onde deixa marcas, no trabalho com a
terceira idade, na habitação social e na ligação com os trabalhadores. Na altura, sugere
a criação de uma universidade sénior no Concelho, projeto que viria mais tarde a ser
concretizado pelo seu sucessor.
Atualmente é Vice-Provedor da Irmandade da Santa Casa, tendo a seu cargo o Serviço
de Voluntariado da Instituição, representa a instituição na Comissão de Festas do
Barreiro e no Conselho Local de Ação Social do Barreiro. Orgulha-se de ter participado

no crescimento da Misericórdia do Barreiro, que, de um pequeno Lar de Idosos, se
transformou numa instituição com diversas valências e essencial no apoio social
prestado à população.
Pelo trabalho desenvolvido há vários anos na área social, a Câmara Municipal do
Barreiro tem a honra de atribuir o Galardão Barreiro Reconhecido 2016 na área do
Associativismo, Intervenção Social e Multiculturalidade a José João Engrossa.

