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Informação Escrita 

 

Nos termos da alínea e) do nº2, do artº. 9 da Lei nº.75/2013 de 12 de Setembro, 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 Dezembro 2016 até à presente data, das quais sublinha as que considera 

mais relevantes: 

 

1. Actividades de Representação e participação externas 

 

O Presidente fez parte activa das reuniões abaixo mencionadas, em resultado da prossecução de esforços afins às 

actividades da Junta de Freguesia. 

 

 

 

1.1 Participação, no dia 9 de Dezembro, nas comemorações do 9º Aniversário Mercado da 

Avenida São João de Deus. 

 

1.2 Participação, no dia 9 de Dezembro, na Assinatura de Protocolos de cedência de instalações 

a Associações do Concelho na Casa Manuel Teixeira Gomes.  

 

1.3 Participação, no dia 10 de Dezembro, no Conselho Geral da Anafre, em Coimbra. 

  
          

1.4 Participação, no dia 11 de Dezembro, nas comemorações do Dia da Cidade.  

 

1.5 Participação, no dia 12 de Dezembro, na Cerimonia Publica de apresentação do balanço do 

dispositivo especial de combate a incêndios florestais 2016- auditório da CCDR-Faro.  
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1.6 Participação, no dia 12 de Dezembro, na Sessão Pública de Homenagem aos Autarcas do 

Concelho que teve lugar no Hotel Alvor Praia.  

 

1.7 Participação no dia 16 de Dezembro, na sessão pública de assinatura do Protocolo “Portos 

do Algarve” que teve lugar no Museu de Portimão. 

 
1.8 Participação, no dia 16 de Dezembro, na Convívio de Natal da Associação de Doentes de 

Parkinson. 

 
1.9 Participação, no dia 18 de Dezembro, no Concerto de Natal do coral Adágio, que teve lugar 

na Igreja Matriz de Portimão.  

 

1.10 Participação, no dia 19 de Dezembro, na Festa de Natal da Associação de Reformados do 

Pontal. 

 
1.11 Participação, no dia 22 de Dezembro, no Lançamento do Livro "Lar da Criança de 

Portimão, a Utopia de Um Colo" que teve lugar no Auditório Museu de Portimão.  

 
1.12 Participação, no dia 22 de Dezembro, na entrega de diplomas e prémios de mérito doa alunos 

de o Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo. 

 
1.13 Participação, no dia 5 de Janeiro, no Concerto de Natal dos alunos do Agrupamento de 

Escolas Eng. Nuno Mergulhão, que teve lugar no Pavilhão Arena. 

 
1.14 Participação, no dia 11 de Janeiro, na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Casa 

Nossa Sra. da Conceição. 

 
1.15 Participação, no dia 13 de Janeiro, no Concerto de Ano Novo, oferecido pelo Presidente da 

República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, que teve lugar na Aula Magna da Universidade 

de Lisboa.   

 
1.16 Participação, no dia 15 de Janeiro, no 8º. Aniversário do Centro de Ciclismo de Portimão 

que teve lugar no clube da Pedra Mourinha. 

 
 

1.17 Participação, no dia 21 de Janeiro, no 26º Aniversário do Moto Clube de Portimão, que 

lugar no sede do clube. 
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1.18 Participação, no dia 31 de Janeiro, na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas de Júdice Fialho. 

 

1.19 Participação, no dia 3 de Fevereiro, na reunião regional da Anafre, que teve lugar no IPDJ- 

Direção Regional do Algarve. 

 
1.20 Participação, no dia 4 de Fevereiro, no Almoço de Ano Novo, oferecido pela Anafre/Algarve 

a todos os autarcas de freguesia do Algarve. 

 
1.21 Participação, no dia 18 de Fevereiro, na festa de o 16ª Aniversário da Associação de 

Reformados do Pontal e não Só. 

 
1.22 Participação, no dia 2 de Março, na 1ª Reunião Ordinária de 2017 da Comissão Municipal de Proteção 

Civil de Portimão.  

 
1.23 Participação, no dia 2 de Março, na reunião de trabalho da SEAC, que teve lugar no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Portimão. 

 
1.24 Participação, no dia 5 de Março, no Aniversário da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Portimão. 

 
1.25 Participação, no dia 11 de Março, nas segundas Jornadas do Arade, organizadas pela Teia D’Impulsos, 

e subordinadas ao tema : Aradismo: Impulso ao desenvolvimento Regional? 

 

1.26 Participação, no dia 11 de Março, no cocktail de apresentação da Rota do Petisco de 2017, que teve 

lugar no Restaurante Descabeço, no Museu Municipal de Portimão. 

 
1.27 Participação, no dia 13 de Março, na reunião do Conselho Geral da Escola da Bemposta que teve a 

seguinte ordem de trabalhos: Leitura a aprovação da ata da reunião anterior; Informações; Dar 

cumprimento ao n.º1 do art.º 7.º do Anexo ao Despacho n.º 436-A/2017 – nomeação das comissões 

eleitorais para assegurar a votação dos orçamentos participativos das escolas do agrupamento 

 
1.28 Participação, no dia 15 de Março, no 3º Encontro de Boccia , que teve lugar na Escola Prof. José Buísel. 

 
1.29 Participação, no dia 23 de Março, na inauguração da Feira do Mar, que contou com a presença do 

Secretário de Estado das Pescas, Dr. José Apolinário, e que teve lugar no Portimão Arena. 
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1.30 Participação, no dia 25 de Março, no Conselho Geral da Anafre, que teve lugar na Guarda. 

 

1.31 Participação, no dia 30 de Março, no Encontro Nacional «Alternativas aos Herbicidas - Exemplos e 

Testemunhos», que teve lugar no Centro Cultural de Carnide, em Lisboa. 

 

1.32 Participação, no dia 2 de Abril, nas cerimónias de pódio do 6º Rali Cidade de Portimão, que se 

realizaram na zona ribeirinha de Portimão. 

 

1.33 Participação, no dia 3 de Abril, no aniversário do Jornal Lol, que teve lugar na Escola Manuel Teixeira 

Gomes. 

 

1.34 Participação, no dia 3 de Abril, no Dia Aberto organizado pelo Escola EB2/3 Júdice Fialho. 

 

1.35 Participação, no dia 3 de Abril, na Audição Pública de Descentralização, um novo rumo para a Reforma 

do Estado, que teve lugar no Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve, em Faro. 

 

1.36 Participação, no dia 6 de Abril, na reunião do Conselho Municipal de Segurança do Município de 

Portimão, que teve lugar na Câmara Municipal de Portimão. 

 
1.37 Participação, no dia 9 de Abril, nas Comemorações do Dia do Combatente, que se realizaram junto à 

estátua dos antigos Combatentes, em Portimão. 

 
1.38 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 A Junta de Freguesia de Portimão, promoveu no dia 14 de Dezembro, uma tarde dançante no Centro da 

Pedra Mourinha como forma de combater o isolamento e proporcionar momentos de lazer a 50 seniores 

da freguesia. 

 

2.2 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 18 de Janeiro, uma matiné dançante no Clube Recreativo e 

Desportivo do Chão das Donas, que contou com a presença de cerca 100 seniores da freguesia. 

 
2.3 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 31 de Janeiro, uma matiné dançante na Associação de Reformados 

do Pontal e Não Só, que contou com a presença de cerca de 60 seniores da freguesia. 

 
2.4 A Junta de Freguesia comemorou, no dia 14 de Fevereiro, o Dia dos Afectos, no Centro de Convívio da 

Pedra Mourinha, proporcionando uma tarde musical abrilhantada pelo Duo Sax e oferecendo um fondue 

de chocolate e frutas a cerca de 60 seniores da freguesia. 

 
2.5 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 17 de Fevereiro, um baile de Carnaval, na Associação de 

Reformados do Pontal e não Só, como forma de manter a tradição e para que possam celebrar a época 

carnavalesca. Estiveram presentes 80 seniores da freguesia. 

 
2.6 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 20 de Fevereiro, no Centro da Pedra Mourinha, em colaboração 

com a PSP de Portimão, uma palestra subordinada ao tema” Idosos em Segurança” que abordou vários 

temas dos quais se destaca as burlas e a segurança rodoviária. Participaram cerca de 8 seniores da freguesia. 

 
2.7 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 22 de Fevereiro, em colaboração com a Escola Hoteleira de 

Portimão, o tradicional Workshop de Culinária, que culminou com um jantar para cerca de 55 pessoas. 

 
2.8 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 24 de Fevereiro, um baile de Carnaval, no Centro da Pedra 

Mourinha, como forma de manter a tradição e para que os seniores da freguesia possam celebrar a época 

carnavalesca. Estiveram presentes 80 seniores da freguesia. 

 

2.9 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 25 de Fevereiro, uma ida ao Teatro Politeama para assistir à 

revista “ Amália, o Musical”, para 48 seniores da freguesia, que teve como objectivo facilitar o acesso a 
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este tipo de espectáculo a seniores que de outra forma não teriam hipótese de assistir devido ao baixo 

valor das suas reformas. 

 
2.10 A Junta de Freguesia deu continuidade, durante o mês de Fevereiro, em colaboração com a Associação 

Oncológica do Algarve, ao projecto “Almofadas de Coração”, no Centro da Pedra Mourinha. Foram 

entregues até à data 48 almofadas. 

 

2.11 A Junta de Freguesia celebrou, no dia 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, distribuindo chocolates 

a todas as mulheres que estiveram no serviço de atendimento ao púbico da freguesia. 

 
2.12 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 13 de Março, uma matiné dançante e uma palestra dada pela 

PSP sobre a nova nota de 50 euros, que teve lugar no Clube Recreativo do Chão Donas e contou com a 

presença de 50 seniores. 

 
2.13 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 15 de Março, uma palestra dada pela PSP sobre a nova nota 

de 50 euros, que teve lugar no Centro da Pedra Mourinha e contou com a presença de 8 seniores. 

 
 

2.14 A Junta de Freguesia celebrou, no dia 21 de Março, o Dia da Árvore com um concurso de árvores feitas 

com materiais recicláveis, dirigido às Escolas de Ensino Básico da Freguesia, públicas e privadas, cuja 

apresentação teve lugar na Quinta Pedagógica, e que contou com a presença de cerca 310 de alunos. 

 

2.15 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 24 de Março, uma matiné dançante, que teve lugar no que teve 

lugar no Centro da Pedra Mourinha e contou com a presença de 55 seniores. 

 

 
2.16 A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 25 de Março e no dia 2 de Abril, uma sessão da 

Revista de Carnaval, no Boa Esperança Atlético Clube Portimonenses, para cerca de 243 seniores da 

freguesia, cada sessão.  

 

2.17 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 28 de Março, uma palestra dada pela PSP sobre a nova nota 

de 50 euros, que teve lugar na Associação de Reformados do Pontal e não Só e contou com a presença 

de 8 seniores. 
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2.18 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 11 de Abril, uma matiné dançante, que teve lugar na Associação 

de Reformados do Pontal e não Só e contou com a presença de 55 seniores. 

2.19 A Junta de Freguesia promoveu, nos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, rastreios de 

saúde: glicémia, colesterol e tensão arterial, nos clubes da Companheira, Porto Lagos, Pontal, Chão das 

Donas, Ladeira do Vau. Esta iniciativa tem como objectivo proporcionar a realização de testes que visam 

avaliar a condição de saúde da população mais idosa e alertar para a importância de estilos de vida 

saudáveis. 

 
3. Emprego, Acção Social e actividades afins  

 

3.1 A Junta de Freguesia ofereceu 600 cabazes de Natal a famílias carenciadas de Portimão, durante um 

almoço de solidariedade, servido no salão da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Portimão por cerca de 100 voluntários. Esta iniciativa contou com o apoio de entidades comerciais da 

freguesia e IPSS. 

 

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 €25.525,80. 

 

SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Agrupamento Vertical de Escolas Manuel Teixeira Gomes €500,00 

Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau €600,00 

Associação de Animais de Rua €150,00 

Associação de Dadores de Sangue do Barlavento €700,00 

Associação de Turismo de Portimão €1.000,00 

Associação Escola de Boxe de Portimão €2.000,00 

Associação Escola de Futebol Geração Portimão €125,00 

Associação Karaté-do Shotokan Pedra Mourinha €250,00 

Associação Mais Apoio Menos Risco €200,00 

Associação Teia D`Impulsos €1.500,00 

Boa Esperança Atlético Clube Portimonense €4.610,00 

Centro de Apoio a Idosos de Portimão €1.000,00 
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Centro de Ciclismo de Portimão €200,00 

Clube Desportivo Recreativo da Pedra Mourinha €300,00 

Clube Naval de Portimão €500,00 

Clube Recreativo Chão das Donas €500,00 

Clube União Portimonense €2.201,30 

Deco – Associação de Defesa do Consumidor €984,00 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de PTM €5.000,00 

Gejupce €500,00 

Grupo dos Amigos do Jardim Zoológico €25,00 

Portimonense Sporting Clube €500,00 

Portinado €1.000,00 

Santa Casa da Misericórdia de Portimão €430,50 

Sociedade Vencedora Portimonense €250,00 

Sporting Glória ou Morte Portimonense €500,00 

 

 
3.3 Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção das 

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.4 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 73 pessoas carenciadas, com problemas de 

acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento para o Refeitório Social da Paróquia 

de Nª. Sª. do Amparo.  

 
3.5 Os serviços da Junta continuam com o encaminhamento de utentes para o Refeitório Social da Paróquia 

da Nossa Senhora da Conceição. 

 
3.6 Os serviços da Junta recolhem e transportam, semanalmente, alimentos doados pelas grandes superfícies 

da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas.  

 
3.7 Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção das 

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.8 O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Dezembro até à data, cerca de 499 utentes; 

organizou sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego; de qualificação profissional, de 
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reconhecimento, de validação e certificação de competências e de empreendedorismo para cerca de 805 

utentes; recepcionou e registou 23 oferta de emprego; apresentou ofertas de emprego, colocou em ofertas 

de empregos 23 utentes.   

 
3.9 A Junta de Freguesia promoveu, de Dezembro até à data, em parceria com a DECO, o apoio a cerca 

de  42 utentes no âmbito da Colaboração para a prestação de serviços na área do direito do consumo. 

 

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta efectuaram, neste período, o atendimento a cerca de 4.510 pessoas, emitindo 1.436 

Atestados e outros documentos, a saber: 152 autenticações de fotocópias, 302 registos e licenças de 

canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 766 carregamentos de cartões Vai Vem, no âmbito do 

protocolo com a Frota Azul. 

 
4.3 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 3.876 utilizadores. 

 
4.4 Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu 

neste período 3.980 visitantes. 
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5. Controlo orçamental da receita 
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6. Controlo orçamental da despesa 
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Em síntese, estas foram as actividades consideradas mais relevantes levadas a cabo pelo executivo e que submete 

à esclarecida apreciação da Assembleia de Freguesia. 

 

Portimão, 11 de Abril de 2017 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 


