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Com uma participação sem precedentes e uma popularidade além fronteiras, o 

Auditório Municipal de Portimão acolheu o XXIII Festival Internacional da Canção 

Infantil e Juvenil Chaminé D'Ouro, promovido pela Junta de Freguesia, no passado dia 

21 de Julho. 

Para apresentação deste espectáculo, promotor da cultura e da ocupação saudável dos 

tempos livres dos jovens, a organização contou com Sofia Cró e Tiago Ferreira, da 

telenovela "Morangos com Açúcar".

A animação do Festival ficou a cargo dos Grupos Bué da Fixe, da Escola Professor José 

Buísel, e C.A.P.E.L.A  Centro de Apoio à População Emigrante de Leste e Amigos, 

com a execução de danças tradicionais.

A exemplo dos anos anteriores, a organização contou com um elevado número de 

concorrentes para um leque de 15 canções, cumprindo, a um júri qualificado, avaliar e 

votar as 3 melhores, orientado por uma apreciação de conjunto - letra música e 

interpretação.

Meninos d’Oiro

A Junta de Freguesia cooperou na promoção de dois concertos de Piano, no âmbito do 

projecto Piano Escola, em colaboração com a Escola D. Martinho de Castelo Branco e 

a Associação Cultural Cuneo. 

A execução de obras de autores portugueses e estrangeiros, clássicos, românticos e 

contemporâneos, que teve lugar nos meses de Maio e Junho, no auditório daquela 

escola, integrada no ciclo de jovens pianistas, contou com a actuação de Raul Peixoto, 

Carlota Amado, Laura Quaresma e Miguel Silva Sousa. 

Nestes eventos, abertos à população, a presença do público constituiu um estímulo para 

os jovens músicos que foram objecto das maiores ovações.

Notas sublimes

A luta pela obtenção de uma sede de raiz 

para a Junta de Freguesia de Portimão tem 

constituído uma das nossas bandeiras 

eleitorais, dada a sua incontornável 

importância para a ampliação e 

optimização da prestação de iniciativas de 

serviço público.

Num processo que se pretende dotado de 

todo o rigor e transparência, temos actuado 

de forma discreta, mas não menos eficaz, 

pelo que se impõe esclarecer os 

portimonenses que está a decorrer o 

concurso de ideias para o novo imóvel, com 

forte participação por parte dos 

concorrentes. 

É justo dizer que, finalmente, os 

portimonenses vão ter uma Junta de 

Freguesia dotada de serviços públicos que 

assegurem níveis de qualidade no 

funcionamento, com espaços adequados às 

respostas sociais já implementadas e outras 

a  i m p l e m e n t a r,  p a r a  a l é m  d e  

acessibilidades para todos.

Temos consciência de que iremos encontrar 

alguns obstáculos ao longo do processo, 

mas aludindo às palavras do poeta 

António Machado «o caminho faz-se 

caminhando», e só pela via da acção o 

nosso vocabulário político faz sentido.
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A 1ª. Bienal de Associativismo, promovida pela Junta de Freguesia, de 20 a 28 de Abril, constituiu um marco assinalável no objectivo de 

conferir visibilidade pública às Colectividades Recreativas e Desportivas de Portimão.

 Da referida iniciativa, pretexto para um encontro de reflexão sobre o estado actual do Associativismo, fez parte a exposição “Memórias”, 

patente ao público na zona Ribeirinha de Portimão. O espaço esteve animado, diariamente, com várias iniciativas culturais e desportivas 

promovidas pelas Colectividades da Freguesia, com particular destaque no dia 25 de Abril.

No Campus de Portimão da Universidade do Algarve teve, ainda, lugar um Colóquio sobre o Associativismo Local que contou com a 

presença de vários oradores de renome na matéria. 

Temos uma memóriaTemos uma memória
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Nascer de Novo foi título da iniciativa levada a cabo no dia 21 de Março, no Parque de Lazer - Porto de 

Lagos, que visou sensibilizar os jovens para a importância da floresta, alertando-os para os problemas 

dos impactos ambientais e as suas repercussões no desenvolvimento sustentável. 

Consistiu na plantação por um vasto conjunto de alunos, de arbustos, dentre as 250 espécies florestais  

alfarrobeiras, pinheiros mansos e bravos, medronheiros, sobreiros e ciprestes  cuja germinação e 

crescimento ficou ao cuidado, ao longo do ano de 2006. 

A iniciativa, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão e Aspaflobal - Associação de 

Produtores Florestais do Barlavento Algarvio, contou com o envolvimento das Escolas do 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos da Freguesia.

Cavando fundo o amanhã

“MEMÓRIAS SOB RODAS”, da autoria do portimonense Amadeu Ramos dos Santos, foi título 

da exposição promovida na sede da Junta de Freguesia, no período de 11 a 15 de Junho. A referida 

exposição de peças de artesanato alusivas à vida citadina, em Portimão, nos primórdios do século XX, 

não deixaram indiferentes os visitantes de todas as idades, pela sua natureza temática e estética.

Outros tempos



O sol quando nasce é para todosO sol quando nasce é para todos
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A Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, e o Portisub (Clube Subaquático de Portimão) unem esforços na promoção do acesso fácil ao 

banho a pessoas com mobilidade condicionada, temporária ou permanente, nas praias do Vau e da Marina, 

A exemplo dos anos anteriores, e no âmbito da celebração do Protocolo de Cooperação, estas praias estão dotadas de um veículo marinho 

apropriado, cujo uso supõe a ajuda de monitores que asseguram o acesso das pessoas ao banho.

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, a Junta de Freguesia promoveu a distribuição, a 2000 alunos do Ensino Básico e 

Pré-escolar das escolas da Freguesia de Portimão, de um livro intitulado a Nossa Tabuada, com operações aritméticas, numeração romana, 

notas de euros e o sistema métrico, bem como mapas de Portugal Continental e das Regiões Autónomas, entre outras informações úteis, como 

modesto contributo para o combate ao insucesso escolar na Matemática. 

Contas de cabeça

Um projecto-piloto dirigido a crianças autistas em tempo de férias foi implantado pela de Junta de 

Freguesia ao longo do mês Julho, sob a sugestiva designação "Pedacinhos de Nós".

Iniciada a 2 de Julho, a acção decorreu nas instalações da EB1 Major David Neto e envolveu técnicos que 

ministraram actividades lúdicas e desportivas às crianças.

Crianças autistas são “Pedacinhos de Nós”

A Junta de Freguesia proporcionou a um total de 60 crianças a prática de vela e remo durante as férias 

estivais, ao abrigo de um protocolo com a Direcção do Clube Naval de Portimão.

A iniciativa dirigiu-se a jovens entre os 8 e os 15 anos e visou promover iniciativas lúdicas de contacto com 

a natureza, estimulando junto das crianças a prática de desportos náuticos.

Velas ao “vento que passa”
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