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O Festival Internacional da Canção Infantil e Juvenil Chaminé D' Ouro, promovido pela
Junta de Freguesia conta já com 27 anos.
A procura, cada vez maior, por parte dos jovens, das famílias, e das escolas faz com que a
Junta de Freguesia de Portimão continue a apostar neste evento por entender que, por um
lado iniciativas deste género criam visibilidade para os jovens participantes, estimulam a

3 Noites musicais
3 Vendas agressivas e Burlas
contra Idosos
4 CENSOS 2011

divulgação da música portuguesa, incentivam o aparecimento de novos intérpretes e
promovem a criação de novas amizades. Por outro, geram oportunidades para quem
trabalha na área da música, fomentando o desenvolvimento da cultura local.
Em tempos difíceis e adversos como os que enfrentamos, este evento conta com o
patrocínio das entidades: Macdonald's, do Hotel Globo, do Grupo Pestana, do Grupo
Tivoli e do Continente, a quem a Junta de Freguesia muito agradece.
Em ambiente de festa temos motivos acrescidos para convidar todos os portimonenses a

www.facebook.com/jfportimao
www.twitter.com/portimao

participarem nesta grande Gala da música que é o Festival Chaminé D' Ouro 2011.
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Editorial

Portimão Cresce
Foi este o slogan do INE relativo à operação estatística

Rios de Adrenalina

de maior envergadura realizada em Portugal, no

O projecto” Rios de Adrenalina” promovido pela Junta de Freguesia de Portimão em parceria

âmbito da execução dos censos 2011, em colaboração

com o Clube Naval de Portimão, integra cerca de 90 crianças e jovens residentes em Portimão.

com as Juntas de Freguesia.

Organizado em três turnos este projecto destina-se a crianças e jovens carenciadas, que vivem em

Os resultados preliminares dos censos 2011, apontam

Instituições Particulares de Solidariedade Social de Portimão; crianças acompanhadas pela

Portimão como o segundo concelho algarvio que mais

Comissão de Menores de Portimão; crianças e jovens que são acompanhadas pelo Centro de

população residente ganha. Trata-se de uma subida

Saúde de Portimão e outras crianças, cujas famílias não têm suporte financeiro para custear as

considerável de 24,54%, em relação aos últimos

férias desportivas regulares.

censos.

Este projecto que teve início no ano de 2007, pretende ocupar os tempos livres destes jovens, que

Apostada no sucesso desta mega-operação censitária,

gostem de actividades desportivas ligadas à prática náutica, tais como remo, canoagem e vela,

a Junta de Freguesia de Portimão disponibilizou-se,

com idades entre os 8 e os 15 anos, durante os períodos de Julho e Agosto.

desde logo, a colaborar com o INE, pelo que foi nas

Com esta iniciativa, de carácter social, que já decorre há 5 anos, a Junta entende que está a

suas instalações que decorreu todo o processo de

prestar um serviço público a favor destes jovens estimulando a sua auto-estima e a partilha da

inscrição, formação, seleção, recrutamento e

amizade e do convívio.

“Portugal conta connosco. Nós contamos consigo”.

acompanhamento dos recenseadores.
A par desse processo decorreu a entreajuda aos

Praias Acessíveis

cidadãos no exercício desta importante função cívica

A exemplo dos anos anteriores, e no âmbito da

através do balcão dos censos, onde estiveram em

celebração do Protocolo de Cooperação com a Câmara

permanência, para além de uma equipa especifica, um

Municipal de Portimão e o Clube Subaquático de

técnico destacado pela Junta com o objetivo de que

Portimão, a Junta de Freguesia promove o acesso a

esclarecer dúvidas e proceder à resposta aos

banhos, nas praias do Vau e da Marina, desde o dia 15

questionários via internet e do posto de internet, para

de Junho, a pessoas com mobilidade condicionada,

utilização dos fregueses de forma autónoma.

temporária ou permanente.

Porque “nós contámos consigo”, o Executivo da Junta

As referidas praias estão dotadas de um veículo

de Freguesia de Portimão, deixa o seu agradecimento

marinho apropriado para o efeito, trazendo o seu uso

público a todos os Portimonenses pelo elevado sentido

diversas vantagens, tais como: a possibilidade de acesso

de cidadania colocado neste processo que espelha, de

ao mar de forma confortável e segura; o mergulho total

forma inequívoca, os resultados satisfatórios do

no mar, ou apenas molhar os pés, sem que seja

crescimento da cidade.

necessário sair do veículo; flutuar na água numa posição
estável e segura, com a ajuda de monitores que

Ana Figueiredo

assegurarão o acesso das pessoas ao banho.
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Noites Musicais
A Junta de Freguesia de Portimão, com a colaboração das colectividades da Freguesia iniciou um programa aos fins-de-semana de noites musicais no
coreto que se vai prolongar até Setembro, durante os fins-de-semana.
Esta iniciativa conta com a colaboração do Rancho Folclórico da Ladeira do Vau, do Grupo Coral Adágio, da Sociedade Filarmónica Portimonense,
com o Instituto de Cultura de Portimão, do Grupo de Cantares “Os Barlaventinos”, do Conservatório de Portimão, do Grupo Coral de Portimão e da
Escola de Música da Bemposta, e é apoiada pela Câmara Municipal.
Pretende-se com estas actividades dinamizar o Coreto de Portimão, equipamento tão apreciado pelos Portimonenses e por todas as pessoas que
escolhem Portimão, para passar férias.
Venha e divirta-se e assistia connosco às Noites Musicais na Coreto de Portimão!

Calendarização
Julho - 22 (Rancho Folclórico da Ladeira do Vau), 23 (Sociedade Filarmónica Portimonense), 30 (Escola de Música da Bemposta), 31 (Grupo
Coral de Portimão);
Agosto - 6 (Instituto de Cultura de Portimão), 7 (Conservatório de Portimão), 13 (Sociedade Filarmónica Portimonense), 14 (Grupo Coral
Adágio), 26 (Rancho Folclórico da Ladeira do Vau), 27 (Grupo Coral de Portimão), 28 (Grupo de Cantares "Os Barlaventinos");
Setembro - 3 (Grupo Coral Adágio), 4 (Instituto de Cultura de Portimão), 10 (Sociedade Filarmónica Portimonense), 11 (Conservatório de
Portimão), 16 (Rancho Folclórico da Ladeira do Vau), 17 (Grupo de Cantares "Os Barlaventinos"), 18 (Grupo Coral de Portimão), 24 (Escola de
Música da Bemposta).

Vendas Agressivas e Burlas contra Idosos
A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, em colaboração com a
DECO- Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, o Projecto
“Vendas Agressivas e Burlas contra Idosos” dirigido à população sénior da
Freguesia, através de várias sessões de esclarecimento.
Esta iniciativa teve como objectivo informar os idosos em matéria de vendas
agressivas e dar a conhecer as estratégias comerciais utilizadas que, aliadas a
fragilidades dos consumidores, conduzem à tomada de decisões irreflectidas,
com graves prejuízos para os seus interesses económicos.
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CENSOS 2011
O XV Recenseamento Geral da População e o V Recenseamento Geral da Habitação, abreviadamente designados por Censos 2011, foram
realizados pelo Instituto Nacional de Estatística com a colaboração das Autarquias Locais, referindo-se os seus resultados ao dia 21 de Março de
2011 (momento censitário).
Os recenseamentos da população e habitação são apontados, pelas respectivas recomendações mundiais, editadas pela ONU, como as operações
estatísticas “mais complexas e dispendiosas que qualquer país pode realizar.
É através destas operações estatísticas que as todas as estruturas nacionais e locais tomam conhecimento de informações imprescindíveis para o
desenvolvimento do país.
O envolvimento das Autarquias Locais foi muito importante para atingir os objectivos da realização dos Censos 2011. A Junta de Freguesia de
Portimão participou activamente nesta operação, o que pode ser comprovado através dos resultados obtidos.
Dada a sua dimensão, o trabalho realizado só na Junta de Freguesia de Portimão mobilizou mais pessoas do que o total de outros municípios. Ao todo
participaram nos Censos 2011, 96 recenseadores, 11 coordenadores e 1 coordenadora, para além da estrutura do INE, que acompanhou de perto os
trabalhos desenvolvidos na freguesia.
Através dos seguintes gráficos é possível verificar o crescimento, a todos os níveis, registado na Junta de Freguesia de Portimão.
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