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 a partir de Setembro de 2018 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 6 de Setembro, na reunião da comissão de Incêndios Florestais, que teve
lugar na no Centro Municipal de Protecção Civil, no quartel da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Portimão.

1.2

Participação, no dia 15 de Setembro, na Cerimónia de entrega dos Diplomas de sócio
honorário do Grupo Coral Adágio, que teve lugar no Auditório Nuno Mergulhão, no Teatro
Municipal de Portimão.

1.3

Participação, no dia 21 de Setembro, no Festa de Agradecimento à Marcha Popular do
Sporting Clube ou Morte Portimonense.

1.4

Participação, no dia 7 de Outubro, na Mamamaratona2018/Portugal a Correr, que teve
lugar na zona ribeirinha de Portimão.
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1.5

Participação, no dia 8 de Outubro, na reunião do Conselho Consultivo de Medalhas, que
teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Portimão.

1.6

Participação, no dia 13 de Outubro, na Taça do Algarve de Petanca que teve lugar na zona
ribeirinha de Portimão.

1.7

Participação, no dia 13 de Outubro, no 60º aniversário do Clube Naval de Portimão.

1.8

Participação, no dia 20 de Outubro, nas comemorações do 99º Aniversário do Sporting
Gloria ou Morte Portimonense.

1.9

Participação, no dia 27 de Outubro, na Exposição Rendas e Bordados, organizada pelo
Clube Desportivo e Recreativo do Porto Lagos.

1.10

Participação, no dia 3 de Novembro, no 94º Aniversário da Sociedade Vencedora
Portimonense.

1.11

Participação, no dia 24 de Novembro, no Conselho Geral Anafre, que teve lugar no Teatro
Garcia Resende em Évora.

1.12

Participação, no dia 24 de Novembro, na Gala Solidária Elos de Esperança, que teve lugar
no TEMPO-Teatro Municipal de Portimão.

1.13

Participação, no dia 1 de Dezembro, no Jantar de Reconhecimento, no âmbito das
comemorações do 92º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Portimão, que teve lugar no Portimão Arena.

1.14

Participação, no dia 1 de Dezembro, no Concerto Musica na Cidade, organizado pela
sociedade Filarmónica Portimonense, que teve lugar no TEMPO-Teatro Municipal de
Portimão.

1.15

Participação, no dia 6 de Dezembro, na Abertura da Feira de Natal na Alameda da
República.

1.16

Participação, no dia 7 de Dezembro, no Jantar de Solidariedade organizado pelo GRATO,
que teve lugar no Hotel Júpiter.
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1.17

Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e
Instituições da Freguesia.

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer

2.1

A exemplo dos anos anteriores a Junta de Freguesia organizou a 18ª Semana Sénior, no período
compreendido entre 21e 29 de Setembro, evento que tem por objectivo promover o convívio e a amizade
entre os seniores da freguesia, proporcionando-lhes diversas actividades de cultura e lazer, com a
participação das colectividades e instituições da freguesia. Entre as várias actividades organizadas
destacamos o Almoço de Abertura da Semana Sénior, que teve lugar no Hotel Júpiter, para cerca de
200 seniores e a peça de teatro “Punhal”, pelo grupo de Teatro Sénior da Freguesia, que teve lugar nos
dias 28 e 29 de Setembro, no Teatro Municipal de Portimão, que encerrou a Semana Sénior. Na área
do desporto realizaram-se torneios de Petanca e de Jogos de Mesa e a 2ª Caminhada Sénior
Interinstitucional, na área da saúde rastreios de doenças e palestras subordinadas ao tema da saúde. No
domínio da expressão cultural e animação, além da já referida peça de Teatro, matinés dançantes,
espectáculo musical com o Grupo Coral de Portimão e o Grupo de Cantares Alentejanos da ASAP,
Desfolhada com o apoio do Rancho Folclórico da Ladeira do Vau, uma aula de culinária dada pelas
utentes da Santa Casa da Misericórdia. Um Passeio a Vila Viçosa e ao Museu de Faro, Eucaristia na
Igreja Matriz, Chá do Biscoito, subida do rio Arade, fizeram parte de um conjunto de actividades, que
contou com a participação de cerca de 1000 seniores.

2.2

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 9 de Outubro, em parceria com a Deco, uma sessão de
esclarecimento subordinada ao tema “Vendas Agressivas e Burlas aos Seniores”, que se realizou no
Posto Publico de Internet da Pedra Mourinha.

2.3

A Junta de Freguesia de Portimão recebeu, entre os dias 8 e 12 de Outubro, visitas de estudo dos alunos
do 3º ano do ensino Básico da Escola Major David Neto.

2.4

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 26 de Outubro, em colaboração com a DECO, uma sessão de
esclarecimento intitulada “O essencial sobre economia pessoal “?. Esta sessão que teve lugar na
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Caritas, foi direcionada aos seus utentes e teve como objectivo principal ajudar a compreender a
importância da poupança continuada e definir estratégias a adoptar em caso de dificuldades financeiras.
2.5

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 13 e 20 de Outubro, rastreios de saúde na Clube
Desportivo e Recreativo do Porto Lagos e na Associação Recreativa e Desportiva da Ladeira do Vau,
respectivamente.

2.6

A Junta de Freguesia promoveu, nos dias 2 e 9 de Novembro, rastreios de saúde na Associação de
Reformados do Pontal e Não Só e no Clube Recreativo do Chão das Donas, respectivamente.

2.7

A Junta de Freguesia promoveu, no dia 12 de Novembro, o tradicional Magusto de São Martinho, que
teve lugar na Alameda da República.

2.8

A Junta de Freguesia de Portimão recebeu, entre os dias 21 e 28 de Novembro, visitas de estudo dos
alunos do 3º ano do ensino Básico, do Centro Escolar do Pontal.

2.9

A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no dia 21 de Novembro, o Baile do Biscoito que teve lugar
no Clube Recreativo e Desportivo da Ladeira do Vau e que contou com a presença de cerca de 80
seniores da freguesia.

2.10

A Junta de Freguesia promoveu, nos dias 21 e 22 de Novembro, sessões da peça de teatro “Sotão, SA”
para cerca de 200 alunos do ensino básico da freguesia, que tiveram lugar no TEMPO-Teatro
Municipal de Portimão.

3. Emprego, Acção Social e actividades afins
3.1

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 €28.234,00.
SUBSÍDIOS

VALOR EM EUROS

APPDA – Algarve

500,00

Associação Académica do Ismat

500,00

Associação Cultural Dancenema

200,00
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Associação Humanitária Bombeiros Volunt. Ptm
Boa Esperança Altético Clube Portimonense

750,00

Cáritas Paroquial da Matriz de Portimão

200,00

Casear
Centro Social, Desportivo e Cultural da Companheira

2.750,00
250,00

Centro Social e Cultural de Nª Sra. do Amparo

2.000,00

Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha

3.000,00

Clube Recreativo Carrasquense
Clube União Portimonense

250,00
1.100,00

Cuneo – Sularte Associação Cultural

300,00

Deco – Associação de Defesa ao Consumidor

984,00

Gejupce Portimão

1.000,00

Grato – Grupo de Apoio Toxicodependentes

5.000,00

Grupo Coral Adágio

1.000,00

Grupo de Amigos do Museu de Portimão – GAMP

1.500,00

Grupo de Pétanca de Portimão
O2 – Associação Desp. e Cultural de Portimão
Portimonense Sporting Club
Rádio Alvor, CRL
3.2

3.000,00

500,00
1.500,00
500,00
1.450,00

O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 18 pessoas carenciadas, com problemas de
acentuada pobreza, tendo sido promovido o seu encaminhamento de 15 pessoas para o Refeitório Social
da Paróquia de Nª. Sª. do Amparo.

3.3

Os serviços da Junta recolhem e transportam, semanalmente, alimentos doados pelas grandes superfícies
da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas.

3.4

Os serviços da Junta promoveram apoio logístico a algumas Instituições, com material de promoção das
suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.

3.5

O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Junho até à data, O GIP – Gabinete de Inserção
Profissional atendeu, de Junho até à data, cerca de 63 utentes; organizou sessões de informação sobre
medidas de apoio ao emprego; de qualificação profissional, de reconhecimento, de validação e certificação
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de competências e de empreendedorismo para cerca de 180 utentes; recepcionou e registou 5 ofertas de
emprego; colocou em ofertas de emprego 5 utentes.
3.6

A Junta de Freguesia promoveu, até à data, em parceria com a DECO o apoio a cerca de 16 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 848 pessoas, emitindo 751
atestados, e outros documentos, a saber: 153 autenticações de fotocópias, 170 registos e licenças de
canídeos.

4.2

Os serviços da Junta promoveram a venda de 694 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 2.400 utilizadores.

4.4

Com vista a um trabalho de maior proximidade com os cidadãos o site da Junta de Freguesia recebeu
neste período 3.150 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, 3 de Dezembro de 2018
O Presidente da Junta
Álvaro Miguel Bila
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