
Dando satisfação a uma legítima aspiração da cidade, o executivo da Junta de Freguesia assinou, no 

passado dia 1 de Março, com a Câmara Municipal, um protocolo de cedência do prédio urbano, sito 

na rua Bispo D. F. Coutinho nº.5, a fim de, aí, lançar mãos à edificação de uma construção de raiz 

para a sua merecida sede.

Este projecto, que honra os compromissos eleitorais assumidos com os portimonenses, constitui um 

bom alento para a Junta prosseguir a sua acção, orientada por uma política séria, entusiasta e 

empenhada.

É com esse entusiasmo e determinação que este executivo fará todos os esforços com vista à abertura 

próxima do concurso para um projecto de instalações que dê garantias de satisfação aos requisitos de 

um desempenho eficaz, à altura das expectativas mais exigentes da sociedade actual.

www.jf-portimao.pt
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Levando à prática uma política de proximidade, o executivo da 

Junta tem vindo a promover, desde Janeiro, um ciclo de visitas 

de trabalho com as instituições sociais, culturais e desportivas da 

freguesia, com o objectivo de melhor identificar a sua dinâmica e 

os desafios com que se confrontam. Porque as instituições têm 

um rosto, e porque a maior parte dos seus abnegados dirigentes 

são voluntários, a Junta tem procurado ir ao encontro das suas 

disponibilidades em horário pós-laboral.

Estes encontros de trabalho, para além de se revelarem bastante 

amistosos, fazendo sobressair uma hospitalidade inexcedível 

das instituições, permitem, ainda, ao executivo, delinear uma 

nova política de apoios logísticos às instituições, dotada de uma 

maior equidade na concessão de fundos públicos.

Prossegue o ciclo de visitas às Instituições

Do propósito de informação 

periódica da acção da Junta 

tínhamos feito ponto de honra 

quando nos submetemos a 

sufrágio universal, perante a 

cidade. Por isso, aqui estamos, no 

cumprimento dessa promessa, 

convictos de que a cultura 

democrática o exige, e de que é 

através da transparência e da 

publicitação dessa acção que os 

nossos concidadãos melhor 

poderão ajuizá-la. Se o voto é a 

arma do povo, cumpre-nos fazer 

com que ela não enferruje,

dando-lhe munições para que 

possa compreender, criticar, 

avaliar essa acção, nos limites das 

nossas possibilidades. Daí, a 

razão de ser deste boletim, cujo 

propósito é pôr em destaque 

semestralmente o que vamos 

construindo, passo a passo, para o 

progresso da cidade, mas também 

reflectir a inevitável insatisfação, 

própria de quem tem da política 

uma visão do mundo sempre em 

mudança.

Editorial

Ana Figueiredo

Portimão vai ter
nova sede para a sua Junta



Numa perspectiva pedagógica de sensibilização ambiental, junto das novas gerações, a Junta de 

Freguesia, em colaboração com a Câmara Municipal de Portimão e a Aspoflobal – Associação 

de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio, promoveu a iniciativa NDN – Nascer de 

Novo, no dia 21 de Março do corrente ano, para assinalar a Dia Mundial da Árvore. Esta 

actividade, que envolveu a participação activa de cerca de 700 alunos do 1º. Ciclo do Ensino 

Básico e E.B.2,3 da Freguesia, consistiu na entrega de sementes de várias árvores aos referidos 

alunos, que se sentiram orgulhosos por assumirem a responsabilidade pela sua manutenção, 

durante um ano, findo o qual as jovens árvores dos seus cuidados serão plantadas em zonas 

carenciadas de reposição do manto vegetal.
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Sensível às necessidades das Instituições que prestam serviços no domínio da assistência das 

pessoas mais carenciadas da nossa sociedade, nomeadamente aquelas que estão a emergir no 

confronto sério com uma evidente falta de recursos humanos, a Junta realizou um protocolo de 

trabalho ocupacional com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, visando a 

colocação, no Refeitório Social da Paróquia de Nª. Senhora do Amparo, de uma cozinheira e 

uma ajudante de cozinha, para execução do trabalho de confecção e de distribuição de refeições 

aos utentes carenciados da freguesia e a passantes que delas necessitem.

700 alunos com a NDN
no Dia Mundial da Árvore

Apoio social em marcha

Com o objectivo de melhor servir os seus concidadãos, a Junta de 

Freguesia desenvolve esforços orientados para a concretização de 

candidaturas a projectos de acessibilidade, visando dotar as suas 

infra-estruturas de condições de acesso a todos os que acorram os 

seus serviços. Nessa linha de modernização administrativa, 

elaborou o projecto @cessibilidade, que tem como objectivo mais 

imediato o combate à exclusão informática, e a promoção da 

acessibilidade ao posto público de Internet já existente na Junta. O 

referido projecto prevê ainda a aquisição de uma plataforma 

Elevador de Escada, para acesso fácil a idosos e deficientes que 

careçam de apoio dos serviços existentes ao nível do primeiro 

andar do edifício.

Modernizar é preciso
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Pensando nos homens e mulheres de amanhã, a Junta de Freguesia, em colaboração 

com a casa do Benfica de Portimão, promoveu, no passado dia 15 de Dezembro, uma 

digressão ao estádio da Luz, envolvendo 60 crianças das Escolas do 1º. Ciclo Básico 

Major David Neto, Coca Maravilhas, Chão das Donas, Vendas e Pontal, para 

assistirem ao Jogo do Benfica com o União da Madeira.

Também no dia 27 de Fevereiro findo, fez as delícias da pequenada, ao levar 28 

crianças da Casa de Nª. Sª. da Conceição a passear ao Jardim Zoológico de Lisboa.

Partilhando competências com a Autarquia no âmbito da resposta às necessidades de 

reparação e manutenção dos estabelecimentos escolares do 1º. Ciclo e Pré-Escolar da 

Rede Pública de Portimão, a Junta de Freguesia mantém e aprofunda um amplo 

trabalho de parceria, que visa responder, de forma racional e eficaz às necessidades 

sentidas, nesse domínio, pelos responsáveis dos respectivos estabelecimentos.

Porque do direito aos momentos lúdicos também é feita a vida da geração que levou 

uma dura vida de trabalho, a Junta proporcionou, a preços simbólicos, o acesso de 672 

seniores da freguesia de Portimão a três sessões da Revista de Carnaval, levadas a cabo 

pela Direcção do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense, nos dias 28 de 

Fevereiro, e 4 e 5 de Março findos. O executivo da Junta, ao apoiar esta iniciativa, não 

pôde deixar de se sentir compensado pelo contágio com esses momentos de sã euforia 

que se espelhavam nos rostos de todos eles.

Com os
mais pequenos

 Intervenção nas Escolas

Seniores rejubilam



Stima i cetã eni români!

Consulatul României din Faro are plãcerea sã vã aducã la 
cunoşţinţã cã începând din 13 Martie 2006 va fi deschisã o 

secţie consularã la Junta de Freguesia din Portimão.

Programul de lucru cu publicul:
Vineri :9:00-15:30
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Exmos. Senhores Cidadãos Romenos

O Consulado da Roménia em Faro tem o prazer de anunciar 
que a partir de 13 de Março de 2006 vai abrir uma secção 

consular na Junta de Freguesia de Portimão, o qual 
funcionará todas as sextas-feiras, no mesmo horário da 

Junta: das 9:00 às 15:30

CONSULADO DA ROMÉNIA / CONSULATUL ROMÂNIEI
Rua de Santo António, 68, 3.º-E, 8000-283, Faro

Tel.:289 820 073 Fax:289 820 258
E-mail:consultant.rom.faro@gmail.com

Numa linha de intervenção política orientada para a integração social dos imigrantes, a Junta 

passou a abrir, semanalmente, as suas portas aos serviços do Consulado Romeno em Faro.

Visando a integração no tecido social, cultural e económico da Comunidade Romena residente 

na Região Algarvia e, em particular, no concelho de Portimão, os imigrantes passam a ver os seus 

problemas atendidos por um funcionário daquele Consulado, que se desloca à cidade para o 

efeito. Destaca-se ainda que, dentre as Juntas algarvias, apenas mais duas se associaram, até ao 

momento, a esta nova modalidade de prestação de serviço público, como parte integrante de um 

trabalho que contribuirá para a estabilização das relações de trabalho, para a resolução de 

problema de reagrupamento familiar, de inserção das crianças na actividade escolar, enfim, de 

um número significativo de problemas que afectam os imigrantes que, connosco, contribuem para 

o desenvolvimento da nossa terra.

Imigrantes que também somos

Percursos 25 de Abril

4 DESTAQUE

Feita de imagens evocativas desse acontecimento marcante da 

história do nosso país, e de “sopas de letras” confeccionadas por 

figuras ilustres da nossa intelectualidade, a exposição «percursos de 

Abril», promovida pela Junta de Freguesia de Portimão, em 

colaboração com a Câmara Municipal, no período de 22 de Abril a 

1 de Maio, colheu a adesão entusiasta dos portimonenses.

 Inserida nas comemorações oficiais da cidade, nela participaram, 

com palestras do mais vivo interesse, figuras como Margarida 

Tengarrinha, Durand Clemente (capitão de Abril), o jornalista 

Mário Figueiredo, director da Associação 25 de Abril e os alunos 

das Escolas Martinho Castelo Branco, Nuno Mergulhão, José 

Buisel, com excelentes trabalhos alusivos ao tema, a quem a Junta de 

Freguesia agradece publicamente toda a colaboração e empenho 

dedicados à iniciativa.
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