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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 23 de Junho de 2007 (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, no dia 16 de Julho, 

com o objectivo de se atribuírem novos topónimos para novas áreas urbanizadas da freguesia. 

 

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

Instituições da Freguesia. 

 

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

 

2.1. A Junta promoveu, no dia 12 de Julho, o XXIV Festival Internacional Chaminé D’ Ouro com a 

participação de crianças e jovens oriundos de vários pontos, quer a nível nacional, quer a nível 

internacional, e que teve por objectivo a descoberta de jovens talentos na área musical e também o 

habitual convívio entre jovens dos diferentes países participantes. Este ano contou com participantes 

de todo o país, de dois jovens da Bélgica, um de Cabo Verde e um do Canadá, com realce para os 

quatro participantes de Portimão, resultante de um trabalho de parceria entre a Junta e as Escolas, 

destacando o importante papel dos professores no envolvimento dos jovens no referido Festival.  
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De realçar a participação do coro do Festival, composto por crianças da Escola Joly Braga Santos e 

da Freguesia de Portimão, regido pelo Maestro António Alves que acompanhou todas as canções. 

Para a apresentação do Festival a Junta contou com a colaboração do conhecido artista 

portimonense, Carlos Pacheco. 

Na animação participou o grupo de danças de salão do Boa Esperança Atlético Clube de Portimão. 

 Para este evento foi despendido o valor total de € 18.506,35 (dezoito mil, quinhentos e seis euros e 

trinta e cinco cêntimos). 

 

2.2. A Junta promoveu, durante os meses de Julho e Agosto, férias estivais, de vela e remo, ao abrigo 

de um protocolo efectuado com o Clube Naval de Portimão. O projecto designado Rios de 

Adrenalina envolveu 30 jovens e crianças, residentes na freguesia, jovens filhos de imigrantes e 

crianças sinalizadas e acompanhadas pela Comissão de Menores de Portimão. A iniciativa dirigiu-se 

a jovens entre os 8 e os 15 anos e visou promover iniciativas lúdicas, estimulando a prática de 

desportos náuticos. 

      Para esta iniciativa foi dispendido o valor de € 5.000,00 (cinco mil euros). 

 

2.3. Com o objectivo de ocupar, em tempo de férias, um grupo de crianças autistas residentes em 

Portimão, a Junta promoveu, pelo segundo ano consecutivo o projecto Pedacinhos de Nós que 

decorreu durante os meses de Julho e Agosto. Este projecto realizado em colaboração com a 

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, e com o apoio da 

Câmara Municipal de Portimão, do Centro de Apoio a Idosos de Portimão, da Quinta de Santa 

Isabel, e da Associação de Voluntários de Portimão, visa a ocupação das crianças autistas, durante o 

período de férias escolares, com promoção de actividades lúdicas, que tiveram lugar nas instalações 

da Escola E.B.1 Major David Neto, no Complexo Desportivo de Alvor, na Quinta Pedagógica de 

Portimão e no Centro Hípico de Santa Isabel. Foram promovidas sessões de hipoterapia e 

hidroterapia, por técnicos especializados, nomeadamente no Centro Hípico de Santa Isabel e no 

Complexo Desportivo de Alvor. Acompanharam ainda o projecto outros técnicos que ministraram 

actividades lúdicas e desportivas às crianças envolvidas. 

 

2.4. 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 50 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços relativos à 
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manutenção e conservação dos equipamentos escolares, no período de Junho a Setembro no valor de 

€ 7.283,29 (sete mil, duzentos e oitenta e três euros e vinte e nove cêntimos). 

 

2.5. A Junta promoveu a exposição «Em Harmonia com a Alma», da pintora ucraniana, Elena 

Zimovets, na sala de Assembleia da Junta, de 15 a 30 de Julho e que teve por objectivo a divulgação 

dos vários trabalhos de pintura da autora. 

 

2.6. No âmbito do Dia dos Avós, no dia 26 de Julho a Junta, realizou diversas actividades na Quinta 

Pedagógica com crianças, jovens e seniores da Freguesia. 

 

2.7. A Junta promoveu uma ida ao musical “Jesus Cristo Superstar” no dia 22 de Agosto a 50 

seniores da freguesia no Pavilhão Arena, bem como uma ida a Fátima no dia 5 de Setembro com 

outros 50 seniores com o objectivo de promover o conhecimento do Museu das Aparições no 

Santuário de Fátima. 

 

3. Emprego, Acção Social e actividades afins 

 

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

vista ao Controlo de Desempregados foram atendidos, de Junho até à data, 1048 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 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 € 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta euros) tendo promovido a 

entrega de € 55.405,93 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinco euros e noventa e três cêntimos) 

até à presente data. 

Foram ainda oferecidos dois computadores, um à Associação de Dadores de Sangue do Barlavento e 

outro ao Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha, com apoio técnico e informático por 

parte da Junta.  

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

acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 70 carenciados para o Refeitório 

Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.  
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3.4. Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, nomeadamente: ao clube 

Gejupce e ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 159, com material de promoção das suas 

actividades através de cartazes e panfletos, bem como a cedência da carrinha da Junta. 

 

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1. Os serviços da Junta efectuaram, desde Junho até à presente data, o atendimento a cerca de 5.791 

pessoas, emitindo 1.757 atestados, e outros documentos, a saber: 717 autenticações de fotocópias, 

150 registo de canídeos, e 312 inscrições de recenseamento eleitoral. 

 

4.2. O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1700 utilizadores. 

 

4.3. Os serviços da Junta, em articulação com a Ordem dos Arquitectos, promoveram a realização do 

catálogo dos 57 trabalhos concorrentes ao concurso do projecto de arquitectura da nova Sede da 

Junta apresentado durante a exposição que esteve patente ao público de 27 de Junho a 11 de Julho. 

 

4.4. A Junta de Freguesia esteve presente nos Festivais da Sardinha e da Fatacil, com um Stand de 

divulgação dos seus projectos. 

 

 

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, 10 de Setembro de 2008 

                                                              

 

A Presidente de Junta 


