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Informação Escrita 

 
Nos termos da alínea o) do artº.17º da Lei nº.5-A/2002 de 11 de Janeiro, compete à Assembleia de 

Freguesia «apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita da Presidente da Junta 

acerca da actividade por si ou pela Junta exercida, no âmbito das suas competências». 

Neste contexto, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de Freguesia, a informação 

das actividades desenvolvidas no período de 17 de Abril de 2008 (data da última sessão ordinária), até à 

presente data, das quais sublinha as que considera mais relevantes: 

 

1. Actividades de Representação e participação externas 

 

    A Presidente fez parte activa das reuniões abaixo mencionadas, em resultado da prossecução de 

esforços afins às actividades da Junta de Freguesia: 

 

1.1. Reunião na Câmara Municipal, no dia 29 de Abril, promovida pelo Conselho Municipal de 

Segurança na qual foi analisada a situação geral da segurança na área do Concelho, tendo sido 

apresentados, pelo Capitão da marinha, alguns gráficos de dados sobre roubos nas Zonas da 

Marina, Praia da Rocha. Comparativamente aos dados dos anos transactos verificou-se que 

houve em 2007 uma diminuição de roubos nos mesmos locais. 

Foi também apresentado pelo Comissário da PSP um diagnóstico sobre a segurança da cidade 

que em síntese se traduz pelo facto de 80% dos crimes estarem associados aos crimes do 

património, cujos autores serem jovens com idades entre os 12 e 15 anos de idade, oriundos de 

famílias desestruturadas. 

Foi também reforçada a ideia de implementar medidas proactivas de segurança que passariam 

por alertar a população das atitudes a tomar como medidas de prevenção. 

 

1.2. Reunião de Assembleia de Escola na Escola EB.2,3 Professor José Buísel no dia 22 de Abril 

na qual foi aprovada a última versão do primeiro Regulamento Interno de Escola. 
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1.3. Participou no Encontro Anual de Avaliação das Actividades das Comissões de Protecção de 

Crianças e Jovens no ano de 2007, nos dias 13 e 14 de Maio, subordinado ao tema “Direitos 

da Criança e sua Concretização – Desafios para uma Intervenção Integrada, encontro que 

mobilizou cerca de 400 pessoas e que recebeu Conferencistas especializados nesta problemática 

contribuindo para o melhor trabalho das Comissões. 

 

1.4. Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e 

Instituições da Freguesia. 

 

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

 

2.1. No que respeita à cultura e lazer a Junta realizou várias actividades que a seguir se descrevem 

por ordem cronológica:  

• 10 de Abril – Lançamento do primeiro Roteiro Turístico e de Ruas da Freguesia de Portimão, 

no Auditório da Universidade do Algarve, no âmbito da semana Aberta da Universidade do 

Algarve, Pólo de Portimão,  iniciativa  da Junta de Freguesia que visou suprir uma lacuna que 

vinha sendo sentida não só pelos habitantes da terra como também pelos turistas que a visitam 

dando a conhecer melhor a cidade de Portimão. 

 

• 23 de Abril – Promoção de uma visita à exposição “KNOJO” a Lisboa com 50 alunos dos 

Agrupamentos Verticais de Escolas D. Martinho de Castelo Branco e Eng.º Nuno Mergulhão, 

exposição repugnantemente fascinante que visou sensibilizar os alunos para  a ciência indiscreta 

do corpo humano procurando da resposta a todas as perguntas, mesmo as mais desconcertantes. 

 

• 24 de Abril - Lançamento da Banda Desenhada sobre história(s) de Abril, iniciativa que 

envolveu três turmas do 11º. ano do Curso de Artes da Escola Poeta António Aleixo e que teve 

por objectivo abordar a temática do 25 de Abril em Portugal e relembrar o caminho percorrido 

até à implantação da Democracia em Portugal, homenageando todos os que a tornaram possível. 

 

• 26 de Abril – Inauguração do Parque Infantil da Alameda, iniciativa da Junta com o apoio da 

Câmara Municipal.  

 

• 5 de Maio – Início dos cursos Internet para Seniores que decorreu no gabinete de Internet da 

Junta de Freguesia, durante 6 semanas e que envolveu cerca de 25 seniores da Freguesia, 

divididos em 3 turmas, promovendo o ensino  à navegação na Internet; o acesso ao e-mail e o 

ensino do Word através de tratamento de texto. 
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• 12 a 16 de Maio – FICA , Festival Internacional de Cinema do Algarve , iniciativa que 

contou com o patrocínio da Junta de Freguesia com 3.500,00 €, e que contou com várias sessões 

de cinema destinados aos idosos a viverem nos Lares de 3ª. idade, iniciativa da Junta de 

Freguesia. 

 

• 1 de Junho – Promoção da festa alusiva ao Dia da Criança na Quinta Pedagógica com as 

crianças da Catraia e da Casa de Nª. Senhora da Conceição, com palhaços e pinturas para as 

crianças. 

 

• 5 de Junho – Passeio com idosos ao Fluviário de Moura que contou com 50 idosos permitindo 

dar a conhecer as espécies naturais dos rios desde a nascente até à foz com paragem em Pavia 

para visitar a exposição de quadros na Casa Museu de autoria do pintor  Manuel Ribeiro de 

Pavia. 

 

• 5 de Junho - Comemoração do Dia do Ambiente e da Árvore na escola Prof. José Buísel e a 

entrega de prémios aos vencedores do Concurso de Ideias alusivo ao Dia da Árvore, que envolveu 

8 turmas da referida escola bem como 5 turmas do Agrupamento D. Martinho de Castelo 

Branco, num total de 325 alunos. 

 

• 13 de Junho – a Junta promoveu neste dia na escola Júdice Fialho com a presença de um 

insuflável educativo da Zenius com o Projecto Astros, que permitiu dar a conhecer a cerca de 

200 alunos uma experiência de aprendizagem inovadora e interactiva, para além de promover o 

convívio entre os alunos numa época de fim de ano lectivo. 

 

• 27 de Junho -  Preparação da exposição dos trabalhos de arquitectura admitidos aos Concurso 

Internacional do Projecto de Arquitectura do Edifício da Sede da Junta de Freguesia, no salão 

da Junta de Freguesia, exposição que estará aberta ao  público de 27 de Junho a 11 de Julho, 

com entrega de prémios aos vencedores do concurso no dia da abertura. 
 

2.2. Assinatura, em 12 de Junho, do Protocolo realizado com a Escola Secundária Manuel 

Teixeira Gomes, relativo ao estágio curricular de 210 horas de um aluno do curso de Operador 

de Informática do 11ºano,a realizar nos serviços da Junta. 

 

2.3. No âmbito da Delegação de Competências por parte da Autarquia, a Junta deu resposta a 

várias solicitações efectuadas pelos agrupamentos das Escolas do 1º. Ciclo do Ensino Básico e 

Jardins-de-Infância, num total de 52 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de 
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serviços relativos à manutenção e conservação dos equipamentos escolares, desde o início do 

mês de Abril até à presente data. 

 

3. Emprego, Acção Social e actividades afins 

 

3.1. No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

para fazer o Controlo de Desempregados foram atendidos, no período de Abril até á data, 

1417 candidatos. 

As entrevistas de selecção são efectuadas por técnicos do Instituto de Emprego, na sala da Junta 

cedida para o efeito, numa perspectiva de cooperação no melhoramento desse serviço público.  

 

3.2 O Gabinete de Freguesia da Junta continua a receber agregados familiares com problemas de 

acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 68 carenciados para o 

Refeitório Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.  

 

3.3 O executivo procedeu, neste período, à atribuição de uma segunda tranche de subsídios às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social e aos Clubes Recreativos e Desportivos, no 

âmbito da atribuição anual de subsídios, no valor total de 14.505,88 € (catorze mil e 

quinhentos e cinco euros e oitenta e oito cêntimos). 

 

3.4 Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: 

Motoclube de Portimão; ASAP – Associação Sénior e Autodidáctica de Portimão, à 

Gejupce, à Associação Caboverdiana, nomeadamente na promoção das suas actividades, com a 

feitura de cartazes e panfletos, revistas, com impressões e desenhos gráficos que se traduziu num 

valor de cerca de 1.545,00€ (mil, quinhentos e quarenta e cinco euros). 

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.2 Os serviços da Junta efectuaram, desde o início de Abril até à presente data, o atendimento a 

cerca de 4.528 pessoas, emitindo 1469 atestados, e outros documentos, a saber: autenticações 

de fotocópias, registo de canídeos, e recenseamento eleitoral. 

 

4.3 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1983 utilizadores. 
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         Este foi, em síntese, o principal rol de actividades, relativas ao período supra, que o Executivo da Junta 

considerou mais relevantes, no conjunto das actividades desenvolvidas e que, ora, submete à esclarecida 

apreciação da Assembleia de Freguesia. 

 

Portimão, 12 de Junho de 2008 

                                                                  A Presidente de Junta 


