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Informação Escrita 

 

Nos termos da alínea o) do artº.17º da Lei nº.5-A/2002 de 11 de Janeiro, e no âmbito das suas 

competências, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de Freguesia, a informação escrita 

das actividades desenvolvidas no período de 20 de Abril de 2009 (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 da Comissão de Toponímia na Câmara Municipal de Portimão, nos dias 22 e 29 de 

Maio, sendo a primeira com o objectivo de se atribuírem novos topónimos para novas áreas 

urbanizadas da freguesia e apresentação do relatório de actividades referente ao ano de 2008 e a 

segunda para a apresentação do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil (PME). 

                    

1.2. Participação, como representante da Autarquia, nos Conselho Gerais Transitórios dos 

Agrupamentos de Escolas da Freguesia, bem como nas Escolas Secundárias com o objectivo de 

avaliar as candidaturas ao cargo de Director do Agrupamento e proceder à sua eleição após 

entrevistas aos candidatos. 

 

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

Instituições da Freguesia. 
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2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

 

 

2.1. Dedicada ao tema “Transculturas” a Junta de Freguesia de Portimão promoveu entre 13 a 25 de 

Abril, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão a sua 2ª Bienal sobre Associativismo, com 

iniciativas temáticas, tais como: 

A exposição fotográfica, cedida pela Torre do Tombo, pretendeu relatar a saída de portugueses que 

emigraram para o Brasil e para o Canadá nos anos 20 do Século IXX à procura de uma vida 

melhor, altura em que era difícil viver em Portugal, assim como fotografias cedidas pela CAPELA 

que pretenderam retratar a vinda de imigrantes de Leste para Portugal e designada de “novos 

portugueses”; 

O Teatro “Ventos do Leste”, também apresentado no TEMPO, monólogo de autoria de Natasha 

Marjanovic que contou a história da vinda de uma imigrante para Portugal com todas as dificuldades 

próprias da chegada de uma imigrante a um país que não fala a sua língua. 

 

2.2. No âmbito das comemorações do 25 de Abril a Junta editou um conto infantil de Álvaro Cunhal, 

escrito para crianças do pré-escolar, a pedido de um grupo de professores, no dia 22 de Abril no 

TEMPO – Teatro Municipal de Portimão com encenação teatral a cargo da artista Manuela 

Pedroso. Este conto que pretende contribuir para a compreensão dos mais pequenos da História de 

Portugal, desafiou o imaginário de cerca de 200 crianças do ensino pré-escolar das escolas do Fojo, 

Quinta do Amparo e Major David Neto, que fizeram vários desenho alusivos ao conto contribuindo 

para a sua ilustração. 

   

2.3. A Junta de Freguesia apoiou o CLAII – Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes na 

organização da caminhada “Caminhar para Vencer” em parceria com a Associação Oncológica do 

Algarve seguida de uma aula de yoga no âmbito da Semana da Interculturalidade desenvolvida entre 

18 a 24 de Maio. 

 
2.4. A Junta promoveu no dia 16 de Maio um piquenique com avós e netos aos Montes Cléricos e no 

dia 25 de Maio promoveu uma visita ao Jardim Zoológico de Lisboa com crianças das escolas E.B.1 

da Coca Maravilhas, Vendas e Pontal e Jardim-de-infância Coca Maravilhas e Vendas. 
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2.5. Organizou várias tardes dançantes nas Colectividades da Pedra Mourinha, da Ladeira do Vau, 

do Pontal, de Portimão, destinadas aos seniores da freguesia, actividade que irá manter-se, 

mensalmente, até ao mês de Setembro.  

 

2.6. A Junta promoveu, no dia 1 de Junho, um teatro “O Sonho de Caramel” em parceria com A 

Gaveta no Auditório da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes para crianças da Catraia, da 

Nossa Senhora da Conceição e da E.B.1 Major David Neto. 

 
2.7. Numa parceria inédita entre a Junta de Freguesia, o Mercado Municipal e o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, cerca de 35 pessoas vão beneficiar de aulas de Inglês a partir do 

mês de Junho até meados de Julho. Pretende-se contribuir para a criação de estratégias de 

comunicação por parte dos vendedores no acto de venda dos seus produtos a clientes estrangeiros. 

 

2.8. 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 75 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços relativos à 

manutenção e conservação dos equipamentos escolares, no período de Abril a Junho. 

 
 

3. Emprego, Acção Social e actividades afins 

 

3.1. No âmbito da dinamização do CLAII - Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante a 

Junta de Freguesia e a CAPELA promoveram a preparação do Plano de Actividades do CLAII 

tendo já ocorrido a primeira iniciativa que consistem numa sessão de esclarecimento sobre 

Empreendedorismo e outra sobre Equivalências Escolares. 

 

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

vista ao Controlo de Desempregados foram atendidos, de Abril de 2009 até à data, 3397 

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. 
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3.3. O executivo procedeu, neste período, à atribuição 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 € 28.928,00 (vinte e oito mil, novecentos e vinte e oito euros). 

 

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

acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 59 carenciados para o Refeitório 

Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.  

   Apoiou ainda, neste período, cerca de 6 utentes com géneros alimentares, medicamentos, fraldas e 

leite para crianças e outros bens de primeira necessidade, em protocolo com a Câmara Municipal de 

Portimão e 8 carenciados com o pagamento de rendas em atraso após a devida sinalização pela 

divisão de acção social da Câmara Municipal de Portimão. 

 

3.5. Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: Gejupce, 

MAPS, Associação Karaté-Do Shotokan de Portimão, Instituto de Cultura de Portimão e a 

Universidade Sénior e auto-didacta de Portimão com material de promoção das suas actividades 

através da feitura de cartazes e panfletos, bem como a cedência da carrinha da Junta a várias 

Colectividades da freguesia. 

 
 

4. Intervenção Estética no Tecido Urbano 

 

     A Junta de Freguesia vai iniciar a partir do dia 15 de Junho a obra do projecto do Coreto de 

Portimão, na Zona Ribeirinha. 

 

 

5. Modernização Administrativa e Serviços  

 

5.1. Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 3.980 pessoas, emitindo 

1.382 atestados, e outros documentos, a saber: 158 autenticações de fotocópias, 44 registo de 

canídeos, e recenseamento eleitoral. 

 

5.2. O CLAII – Centro Local de Apoio e Integração ao Imigrante efectuou, neste período, o 

atendimento de cerca de 360 pessoas. 
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5.3. O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 2.695 utilizadores. 

 
5.4. Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos a junta implementou um site 

remodelado tendo recebido neste período 2.506 visitantes. 

 
5.5. No âmbito das eleições ao Parlamento Europeu a Junta promoveu um posto de informação em 

cada área eleitoral a fim de informar os eleitores portadores do Cartão de Cidadão e dos que 

extraviaram o cartão, das suas mesas de voto, colocando jovens da Freguesia a quem foi pago em 

valor correspondente à Bolsa de Eleitores. 

 
 

      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 2009 

 

 

                                                                                                        A Presidente de Junta 


