
 1

 

 

 

 

 

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 das 

actividades desenvolvidas no período de 16 de Abril 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 na Câmara Municipal, no dia 25 de Maio, promovida pela Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios do Município de Portimão na qual foi apresentado e discutido o 

Plano Operacional Municipal do Concelho de Portimão 2007. 

 

1.2. Reunião de Assembleia de Escola no estabelecimento escolar, Júdice Fialho, em 10 de Maio de 

2007, cuja ordem de trabalhos tinha por objectivo a discussão e aprovação da acta da reunião 

anterior e discussão de alguns assuntos tratados na mesma. 

 

1.3. Reunião da Comissão Alargada da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, no 

dia 28 de Maio passado, na qual foi discutido o trabalho processual desenvolvido pela Comissão 

Restrita, desde a última reunião da Comissão Alargada, bem como a informação prestada sobre o 

trabalho de avaliação anual, apresentado em Évora nos dias 23 e 24 de Maio, cujo tema «Educação: 

um direito, uma responsabilidade».   

 

1.4. 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 passado mês de Abril a 1ª. Bienal de 

Associativismo, como forma de homenagear as Colectividades Recreativas e Desportivas de Portimão 

e de contribuir para a sua visibilidade pública, e também como pretexto para um encontro de reflexão 

sobre o estado actual do Associativismo. 

Durante aquele período esteve patente ao público a exposição “Memórias”, na zona Ribeirinha de 

Portimão, evento que pretendeu efectuar uma digressão pelas memórias da vida colectiva activada pelo 

Associativismo em Portimão. O espaço foi animado, diariamente, com várias iniciativas culturais e 

desportivas promovidas pelas Colectividades da Freguesia, com particular destaque para o dia 25 de 

Abril. 

No dia 28 de Abril, no Campus de Portimão da Universidade do Algarve, teve lugar um Colóquio 

sobre o Associativismo Local com a presença de vários oradores de renome na matéria. O 

encerramento foi promovido pela Filarmónica Portimonense com momentos musicais.  

 

2.2. A Junta de Freguesia, no âmbito do projecto Piano Escola, em parceria com a Escola D. 

Martinho de Castelo Branco, promoveu o início dos concertos de Piano, integrados no ciclo de 

concertos de jovens pianistas, nos dias 19 de Maio, e 9 de Junho, pelas 18 horas, no Auditório da 

referida escola onde actuaram os jovens Laura Quaresma de Portimão, Miguel Silva Sousa, Raul 

Peixoto e Carlota Amado, alunos do conceituado pianista Álvaro Teixeira Lopes, da Universidade 

de Aveiro. 

Neste concerto foram executadas obras de autores portugueses e estrangeiros, clássicos, românticos e 

contemporâneos. 

Estas iniciativas visam, por um lado, sensibilizar os jovens para a importância da música nas 

perspectivas pedagógica, lúdica e recreativa e, por outro, promover o intercâmbio entre escolas a nível 

local e nacional, e incentivar a ida às escolas da população em geral salientando a vertente cultural que 

estas podem e devem ter. 

 

2.3. A Junta de Freguesia de Portimão promoveu, no âmbito das comemorações do dia Mundial da 

Criança, a distribuição, aos alunos do Ensino Básico e Pré-escolar das escolas da Freguesia de 

Portimão, de cerca de 2000 livros com tabuadas e contas, operações aritméticas, a numeração 
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romana, as notas e as moedas de euro e o sistema métrico, bem como mapas de Portugal Continental 

e das Regiões Autónomas, entre outras informações úteis. Esta oferta propôs contribuir para o 

estudo da Matemática apresentando-a como uma disciplina acessível e agradável. 

 

2.4. A Junta promoveu no período de 11 a 15 do corrente mês a exposição “Memórias sobre Rodas” 

do portimonense Amadeu Ramos dos Santos, de 88 anos de idade, na área expositiva da Junta de 

Freguesia. Esta exposição pretendeu mostrar o trabalho de artesanato, realizado pelo autor ao longo 

dos anos, de miniaturas representativas dos transportes do século passado que deram vida ao 

quotidiano de Portimão e de outros objectos.  

 

2.5. A Junta prepara o segundo Curso de Internet para Seniores, tendo em conta que o primeiro 

ultrapassou as expectativas dos 32 alunos, entre os 50 e os 85 anos, que o frequentaram até ao início 

de Maio, nas manhãs de segunda a sexta-feira, num total de 24 horas divididas por dois meses, indo 

de encontro à necessidade de informação e à ocupação de tempos livres dos menos jovens. 

 

2.6. 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 172 pedidos de execução de várias tarefas e adjudicação de serviços relativos à 

manutenção e conservação dos equipamentos escolares, no período de Janeiro a 31 de Maio.  

 

3. Emprego, Acção Social e actividades afins 

 

3.1. A exemplo dos anos anteriores a Junta de Freguesia de Portimão, em parceria com a Câmara 

Municipal de Portimão, e o Portisub (Clube Subaquático de Portimão) vai promover, nas praias do 

Vau e da Marina, o acesso ao banho a pessoas com mobilidade condicionada, temporária ou 

permanente, no âmbito do projecto Praias Acessíveis. A partir do dia 16 do mês corrente, estas 

praias estarão dotadas de um veículo marinho apropriado para o efeito, que possibilita o acesso ao 

mar de forma confortável e segura; o mergulho total no mar, ou apenas molhar os pés, sem que seja 

necessário sair do veículo; flutuar na água numa posição estável e segura, com a ajuda de monitores 

que assegurarão o acesso das pessoas ao banho. 
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3.2. No âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para 

fazer o Controlo de Desempregados foram atendidos, de Janeiro até à data, 259 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.  

 

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

acentuada pobreza, tendo encaminhado, neste período, cerca de 17 carenciados para o Refeitório 

Social da Paróquia de Nª.Sª. do Amparo.  

 

3.4. O executivo procedeu à atribuição de uma primeira tranche de subsídios às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, no valor de 22.000,00€ e aos Clubes Recreativos e 

Desportivos, no valor de 29.000,00€, no âmbito da atribuição anual de subsídios, no valor total de 

51.000,00 € (cinquenta e um mil euros). 

 

3.5. Os serviços da Junta promoveram apoio a algumas Instituições, nomeadamente: à A.S.A.P- 

Associação Sénior Autodidacta de Portimão e ao G.R.A.T.O – Grupo  de Apoio a 

Toxicodependentes na feitura dos seus boletins informativos, bem como aos clubes Gejupce,  e  Moto 

Clube de Portimão, com material de promoção das suas actividades, cartazes e panfletos.  

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1. Os serviços da Junta efectuaram, desde o início do ano até à presente data, o atendimento a cerca 

de 7.200 pessoas, emitindo 4000 atestados, e outros documentos, a saber: autenticações de 

fotocópias, registo de canídeos, e recenseamento eleitoral. 

 

4.2. O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 450 utilizadores. 

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, 20 de Junho                                                                   A Presidente de Junta 


