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Informação Escrita 

 

 

Nos termos da alínea o) do artº.17º da Lei nº.5-A/2002 de 11/01, e no âmbito das suas 

competências, a Junta de Freguesia de Portimão apresenta à Assembleia de Freguesia, em 5 de 

Dezembro, a informação escrita das actividades desenvolvidas no período de 25 de Setembro de 2006 

(data da última sessão ordinária), até à presente data, das quais sublinha as que considera mais 

relevantes: 

 

1. Representações, Reuniões e Participações 

 

 A Presidente esteve presente em duas reuniões na Câmara Municipal, nomeadamente: 

1.1. Na reunião do Plenário do CLAS -Conselho Local de Acção Social - Rede Social, dia 

17/10/06 com o objectivo de participar na apreciação e votação da proposta do núcleo 

Executivo relativamente à actualização do regulamento interno do  CLAS bem como da 

constituição e votação do novo Executivo do CLAS.  

1.2.  Nas reuniões de Toponímia nos dias 11 de Outubro onde foram definidas áreas 

prioritárias de atribuição de topónimos e propostas de denominação de novos arruamentos 

ou lugares, as quais foram apresentadas à Comissão de Toponímia, na reunião de 24 de 

Outubro, como propostas a aprovar pelo executivo da Câmara Municipal, de acordo com o 

Regulamento Toponímico do Concelho de Portimão,   

             Discutiu-se ainda a urgência da realização e instalação das referidas placas de toponímia 

com o objectivo de resolução das reclamações apresentadas pelos munícipes.  

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

Instituições da Freguesia. 
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2. Educação e Lazer  

 

No âmbito  do curso EFA- Educação e Formação de Adultos, a Junta  celebrou protocolo 

com ECTEFA – Equipa de Coordenação Territorial de Educação e Formação de Adultos, na 

promoção de cursos para adultos através do pagamento de bolsas de formadores para quatro cursos a 

decorrer  nas  seguintes Associações:  Pedra Mourinha,  Pontal,  Ladeira do Vau e  Porto de Lagos 

,no valor total  de 4.000,00€, com  início em Novembro e término em Julho de 2007.  

No que respeita à manutenção e conservação dos equipamentos escolares, 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, 

executando várias tarefas e adjudicando serviços, com destaque para as várias pinturas e outros 

trabalhos possíveis de efectuar durante o período de férias escolares. 

  No que respeita à cultura e lazer a Junta, a exemplo dos anos anteriores, realizou a Semana 

Sénior 2006, evento que tem por objectivo promover o convívio e amizade entre as pessoas idosas da 

freguesia.  

Para este evento foram preparadas várias actividades, com um leque de escolhas variado, para que 

os cerca de 900 inscritos pudessem participar, encontrando em cada actividade momentos de 

satisfação e auto-estima. Com este espírito tiveram lugar, na área da saúde, rastreios de doenças, e 

sessões de esclarecimento sobre saúde e qualidade de vida, realizados quer no centro cidade, quer nas 

zonas mais periféricas. No domínio da expressão cultural ganhou significado a actuação de Raul 

Solnado, nos cinemas de Portimão, a estreia do grupo de Teatro Sénior da Freguesia, constituído por 

seniores da freguesia de Portimão, projecto concebido pela Junta e que tem por objectivo ser 

dinamizado e divulgado ao longo do ano. Passeios a Peniche e a Lisboa, concursos de Culinária, com 

apoio dos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo, e de Nó de Gravata, oferta de flores aos doentes 

seniores, hospitalizados no Hospital do Barlavento Algarvio, fizeram parte do conjunto de actividades 

organizadas ao longo da semana, cujo evento culminou com momentos de entretenimento propiciados 

com o jantar de encerramento no restaurante Lugar do Rio com Passagem de Modelos e Fados. 

 

3. Acção Social e actividades afins 

  

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

acentuada pobreza, os quais são encaminhados, quer para o Refeitório Social da Paróquia de Nª.Sª. 

do Amparo, quer para a Segurança Social. 
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 Nesta vertente social a Junta de Freguesia apoiou o Hospital do Barlavento Algarvio com a 

oferta de 4 televisores para colocar em quartos de isolamento, com o objectivo de promover aos 

doentes alguns contactos com o exterior. 

      A Junta continua a ceder a sala da Junta ao Instituto de Emprego e Formação Profissional de 

Portimão em Outubro, Novembro e Dezembro, com vista ao procedimento de entrevistas de selecção 

para emprego de eventuais candidatos.  

Procedeu, ainda, à assinatura de protocolos com algumas instituições, nomeadamente com a 

Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau, A Gaveta, Clube Naval de Portimão, para 

apoio à aquisição de equipamento pelo valor de 3.500,00€. 

Ainda nesta linha de orientação apoiou algumas Associações e Colectividades na elaboração 

de material promocional das suas actividades e apoio técnico, nomeadamente o Moto Clube de 

Portimão, a Casa do Benfica de Portimão, a Gejupce e a Associação dos Antigos Combatentes do 

Algarve. 

             Foi ainda celebrado, entre a Junta de Freguesia e a ACRAL- Associação do Comércio e 

Serviços da Região do Algarve, delegação de Portimão, um protocolo de aluguer da sala de formação 

da Junta, para a realização de uma acção de formação de Técnicas de Atendimento e Vendas, no 

período de 10 de Outubro a 24 de Novembro, pelo valor de 20,00€ dia. 

Ainda no domínio dos apoios Institucionais, a Junta atribuiu subsídios às Instituições de 

Solidariedade Social e Colectividades cujo valor assumido, até à data, é de 83.500,00€. 

Continuação das visitas às Colectividades como forma de conhecer a dinâmica de cada uma e 

auscultar os seus problemas. 

 

4. Território e Urbanismo 

 

Com vista à construção da Sede da Junta, o executivo adjudicou à Ordem do Arquitectos a 

Assessoria Técnica Simples para a organização do processo do Concurso Publico de Arquitectura, 

pelo valor de 3.000,00€. 

A Junta colaborou com a Câmara Municipal, na intermediação de contactos com artistas 

consagrados no domínio, com vista à execução de um conjunto escultórico para a rotunda, sita na Av. 

Afonso Henriques em Portimão, em homenagem à mulher conserveira portimonense.  
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5. Modernização Administrativa e Serviços   

  Os serviços de atendimento, desde o início do ano até à presente data, efectuaram 8.200 

correspondendo, em média, a cerca 80 a 100 atestados por dia. 

Promoveu, através do Site da Anafre - Associação Nacional de Freguesias, a divulgação dos 

órgãos do executivo da Junta e da Assembleia de Freguesia, bem como informação sobre a Freguesia 

de Portimão.   

Estas foram as actividades que o Executivo considerou mais relevantes, no conjunto das 

actividades normais da Junta, para submissão à apreciação da Assembleia de Freguesia, relativa ao 

período supra. 

 

Portimão, 5 de Dezembro de 2006 

 

 

                                                                                     A Presidente de Junta 

 

                                                         

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


