António Francisco Palhinhas Candeias
É natural de Melides, concelho de Grândola. Nasceu a 28 de Agosto de 1950. É casado com
Maria Adélia Botelho Candeias (Música). Tem três filhos: Carlos Candeias - 40 anos, Hugo
Candeias - 38 anos e Rita Candeias - 6 anos.
O pai era oleiro e a mãe trabalhadora rural (mondina de arroz e ceifeira). Aos sete anos de
idade foi com os pais para Lisboa onde estudou, até aos treze anos e onde iniciou a sua
atividade laboral, como paquete (moço de recados), continuando a estudar à noite. Quando
foi chamado para cumprir o serviço militar obrigatório era, aos dezanove anos, Diretor de
Serviços.
Cumpriu serviço militar obrigatório de 1971 a 1974 com o posto de Furriel Miliciano. Terminou
a instrução como recruta, na Escola Pratica de Cavalaria em Santarém, com a classificação de
18,9 valores. Fez o curso de sargentos milicianos no Centro de Instrução de Sargentos
Milicianos (CISMI) em Tavira, na especialidade de "atirador especial", que terminou em
segundo lugar.
Foi Instrutor na Escola Pratica de Infantaria em Mafra aos Cursos de Oficiais milicianos nas
especialidades de tiro de armas ligeiras e pesadas, acção psicológica, minas e armadilhas e
outras. Foi igualmente responsável, no Gabinete de Estudos, pela feitura dos testes de
avaliação semanal aos cursos de cadetes do primeiro ciclo do Curso de Oficiais Milicianos na
Escola Prática de Infantaria (EPI).
Em 1972 ficou habilitado com o Curso de Educação Física, obtido no Centro Militar de
Educação Física e Desportos de Mafra (CMEFED).
Dada a sua experiência profissional na vida civil foi colocado, em 1973, na Direção da Arma de
Infantaria como Diretor dos Serviços Administrativos, lugar que ocupou até final do serviço
militar obrigatório.
Tendo em atenção os relevantes serviços prestados, a dedicação e eficácia demonstradas na
solução das tarefas de sua responsabilidade e em todas as missões que lhe foram confiadas
foi-lhe atribuído um louvor, na caderneta militar, pelo Diretor da Arma de Infantaria.
Regressando à atividade profissional obteve formações técnicas nas áreas da gestão financeira,
comercial, logística, marketing publicitário e comercial, projetos, obras e instalações especiais.
Frequenta o National Swimming Pool Institute (NSPI), nos Estados Unidos da América, onde
obtém formação especializada nas áreas de hidráulica, tratamento físico e químico da água de
piscinas e estruturas.
Em 1976 é nomeado gerente de uma empresa sedeada em Portimão, no Algarve. Em 1982
funda a sua própria empresa denominada Sintalgarve - Comércio de Máquinas e
Equipamentos, Lda, de que ainda hoje é proprietário. Em 1985 cria a Sintalgarve, Construção e
Obras Públicas, Lda.
Ao longo da sua atividade executa centenas de obras de construção de piscinas e moradias,
com particular destaque para a sua participação na execução de projeto, fornecimento de

equipamentos e instalação, em obras como o Oceanário de Lisboa, Aquário de Barcelona,
Zoomarine da Guia, Algarve, de Roma, Itália e La Valleta, Malta e a quase totalidade dos
Parques Aquáticos instalados no Pais. Neste momento encontra-se a trabalhar e a desenvolver
um parque de grandes dimensões para Luanda, Angola.
Em 1988 é convidado pelo Grupo Multinacional Catalão AstralPool, de Barcelona, para sócio
do Grupo e, nessa qualidade, fundar um conjunto de empresas em Portugal e outros países de
expressão Portuguesa.
Nesse âmbito fundou a Marazul ,Lda (Astralpool Portugal), com sede em Cascais e filiais em
Santo Tirso, Leiria e Alcantarilha e a Cepex Portugal, com sede em Palmela e filial em Vila do
Conde.
Em 1999, em sociedade com o Grupo Neokem, adquire ao grupo alemão Hoescht a empresa
Aquambiente, hoje Certikin Portugal. Ainda em 1999 constitui com vários acionistas do Grupo
Astral, a empresa Dimaco S.A. com sede em Cartagena/Espanha. Constitui também com dois
acionistas espanhóis do Grupo Astral, a empresa Luscatal, com sede em Alicante.
No ano 2000 por transformações efetuadas no Grupo Astral, torna-se acionista do Grupo
Astralpool hoje denominado Fluidra), que possui empresas próprias sedeadas em mais de 40
países e que exporta para 170 outros países do mundo.
No ano de 2007 é nomeado gerente de uma empresa imobiliária portuguesa – Tralsa
Imobiliária – propriedade de um conjunto de acionistas do Grupo Fluidra.
Em 2008 é nomeado responsável pela abertura de duas novas empresas do Grupo
Fluidra/Astral em Luanda -Angola e São Paulo - Brasil. Em 2009, por solicitação do Conselho de
Administração do Grupo Fluidra, inicia o processo de fusão das empresas Cepex e Marazul em
Portugal que dará origem á empresa Fluidra Portugal. Foi assessor técnico para a área
industrial das unidades de produção deste Grupo. Ainda em 2009 é nomeado Diretor Geral da
Fluidra Portugal, da qual deterá uma pequena participação.
No âmbito da sua atividade profissional participou em ações de formação (muitas das quais
por si promovidas) em diversas cidades de Portugal, incluído as ilhas de Açores e Madeira e
nas principais cidades de Espanha, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Grécia,
Israel, Angola, Brasil, México e Estados Unidos da América. Neste último país integrou eventos
formativos e informativos nas cidades de Washington, Nova Iorque, Dallas, Atlanta, Orlando,
New Orleans, Chicago, Los Angeles e Phoenix.
Em Janeiro de 2012 obtém a reforma antecipada, depois de cerca de cinquenta anos de
trabalho e de descontos para a Segurança Social, desvinculou-se de todos os cargos e
participações nas sociedades às quais estava ligado, mantendo apenas a sua pequena
empresa, em Portimão, onde iniciou o seu percurso empresarial.
A par da intensa atividade profissional e empresarial dá uma atenção constante às questões
sociais e envolve-se ativamente em projetos de cidadania e de solidariedade.

Em 2001 dirigiu a comissão constituída para a construção do Lar de Idosos da Casa do Povo de
Melides e inicia a construção do Lar.
Foi presidente da Assembleia e vice-presidente da Associação dos Profissionais de Piscinas de
Instalações Desportivas e Lazer (APP), sendo eleito, em 2011, presidente desta Associação
empresarial. Na qualidade de presidente da APP foi indigitado, em 2012, para presidência
Europeia da European Union of Swimmingpool and Spa Associations – EUSA, que integra entre
outros países Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Suécia,
Roménia e Grécia, cargo que foi obrigado a renunciar na sequência da sua candidatura à
presidência da Câmara de Grândola.
De 2001 a 2004 foi presidente da Junta de Freguesia de Melides. De 2004 a 2013 foi presidente
da Assembleia da Junta de Freguesia de Melides.
De 2001 a 2013 foi coordenador geral da Feira de Agosto de Grândola por solicitação e
nomeação do Presidente da Câmara.
Apesar da sua independência partidária empenha-se na política local tendo sido diretor das
campanhas eleitorais do Dr. Carlos Beato, nas eleições autárquicas de 2001 e 2004 para a
presidência do Município de Grândola. Em 2012 candidata-se à presidência da Câmara
Municipal de Grândola na qualidade de cidadão independente de qualquer partido político,
tendo sido eleito vereador, com 18,8% dos votos.
Foi colaborador na escrita e desenvolvimento de artigos de carácter técnico nas revistas
NADAR, PISCINASXXI e DIMENSÃO.
Tem como hobby principal a música: canta e é um dos elementos do Grupo de Música Popular
os "Falta Um" de Melides.
Em 2013 funda a maior loja ONLINE de Portugal para a venda de produtos e equipamentos
para piscinas, rega, condução de fluidos, revestimentos cerâmicos, welness e tratamento de
águas.
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