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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 2019 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 1 de Dezembro, no aniversário da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Portimão. 

 

1.2 Participação, no dia 3 de Dezembro, na Reunião do Conselho Geral o Agrupamento de 

Escolas Júdice Fialho. 

 
 

1.3 Participação, no dia 5 de Dezembro, na comemoração do Dia Internacional do Voluntariado, 

que teve lugar no Auditório do Museu Municipal de Portimão. 
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1.4 Participação, no dia 7 de Dezembro, na Inauguração da exposição de pintura e escultura 

"Estatuários" e exposição dos trabalhos premiados na 19ª Corrida Fotográfica de Portimão, 

que teve lugar no Museu Municipal de Portimão. 

 

1.5 Participação, no dia 7 de Dezembro, na inauguração do Parque Infantil da Figueira 

 

1.6 Participação, no dia 8 de Dezembro, no espectáculo de comemoração do 70º aniversário da 

Casa de Nossa Senhora da Conceição, que teve lugar no TEMPO-Teatro Municipal de 

Portimão. 

 

1.7 Participação, no dia 11 de Dezembro, no Hastear da bandeira no âmbito das comemorações 

do Dia da Cidade.  

 
1.8 Participação, no dia 11 de Dezembro, no 12º aniversário do Mercado Av. S. João de Deus, 

no âmbito das comemorações do Dia da Cidade. 

 
1.9 Participação, no dia 11 de Dezembro, na inauguração do Pavilhão Desportivo da Boavista e 

na Sessão Solene do Dia da Cidade, que tiveram lugar no Pavilhão Desportivo da Boavista, 

no âmbito das comemorações do Dia da Cidade. 

 
1.10 Participação, no dia 11 de Dezembro, na Gala do Desporto - Homenagem aos Campeões 

Portimonenses da época 2018/2019, que teve lugar no Pavilhão Desportivo da Boavista, no 

âmbito das comemorações do Dia da Cidade. 

 
1.11 Participação, no dia 13 de Dezembro, no espectáculo de encerramento Portimão - Cidade 

europeia do Desporto 2019, que teve lugar no Portimão Arena. 

 

1.12 Participação, no dia 15 de Dezembro, na inauguração da capela do cemitério da Mexilhoeira 

Grande, antecedida de Eucaristia Dominical, na Igreja Matriz da Mexilhoeira Grande.  

 

 
1.13 Participação, no dia 15 de Dezembro, na inauguração da requalificação da Estrada da Fonte. 
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1.14 Participação, no dia 21 de Dezembro, na cerimónia protocolar do 55º Estágio IJKA - Karate 

Adaptado, que teve lugar no Pavilhão GimnoDesportivo. 

 
1.15 Participação, no dia 3 de Janeiro, no Concerto de Ano Novo: "From Blues to Blue" pela 

Orquestra Filarmónica Portuguesa, que teve lugar no TEMPO – Teatro Municipal de 

Portimão. 

 
1.16 Participação, nos dias 24 e 25 de Janeiro, no XVII Congresso Nacional da Associação 

Nacional de Freguesias, que teve lugar no Portimão Arena.   

 
1.17 Participação, no dia 25 de Janeiro, no 11º Aniversário do Centro de Ciclismo de Portimão 

que teve lugar no Clube da Pedra Mourinha. 

 
1.18 Participação, no dia 27 de Janeiro, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Manuel 

Teixeira Gomes. 

 
1.19 Participação, no dia 30 de Janeiro, no Seminário “EDUCAR... O QUÊ, COMO E 

ONDE”, que teve lugar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. 

 
1.20 Participação, no dia 8 de Fevereiro, nas comemorações do 70º Aniversário do Clube de 

Instrução e Recreio Mexilhoeirense, que teve lugar na sede do clube. 

 
1.21 Participação, no dia 15 de Fevereiro, na Exposição dos alunos do Colégio do Rio "Pequenos 

Grandes Pintores", que teve lugar na Casa Manuel Teixeira Gomes. 

 
1.22 Participação, no dia 15 de Fevereiro, nas Provas de abertura da Taça de Portugal e respetiva 

cerimónia de entrega de prémios. 

 
1.23 Participação, no dia 19 de Fevereiro, na etapa inaugural da 46ª Volta ao Algarve em 

Bicicleta, que teve lugar na Zona Ribeirinha de Portimão. 

 
1.24 Participação, no dia 25 de Fevereiro, no júri da final do Concurso de Máscaras de Carnaval, 

que teve lugar no Clube Desportivo da Pedra Mourinha. 

 
 



 4 

1.25 Participação, no dia 5 de Março, na Sessão de Esclarecimento sobre o Coronavirus [SARS-

CoV-2; COVID-19], que teve lugar no auditório Portimão Arena. 

 
1.26 Participou, no dia 6 de Março, na apresentação pública do projecto “O Prato Certo” que 

teve lugar no Salão Nobre da CMP. 

 
1.27 Participação, no dia 6 de Março, na sessão da Revista à Algarvia 2020, que teve lugar no 

Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense. 

 

1.28 Participação, no dia 8 de Março, nas comemorações do 32º Aniversário do Núcleo Lagoa/Portimão da 

Liga dos Combatentes e na Colocação de Flores no Monumento. 

 

1.29 Participação, no dia 19 de Maio, no Webinar “Autarquia, com um pé na rua”, organizado pela DECO. 

 
1.30 Participação, desde Março até à data, em reuniões diárias, por videoconferência, no âmbito da pandemia 

COVID-19, organizadas pela Sub-Comissão Covid-19. 

 
1.31 Participação, em reuniões quinzenais organizadas pela Comissão de Protecção Civil. 

 
     

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

  

2.1 A Junta de Freguesia, promoveu, nos dias 20, 22, 27 e 29 de Janeiro, a apresentação da Peça de Teatro 

“Sótão, SA, para cerca de 440 alunos das Escolas EB1 Major David Neto, Pedra Mourinha e Chão 

das Donas, do Colégio do Rio e do Colégio João Paulo II. Esta peça de teatro, com grande sucesso junto 

da rede escolar da freguesia, contou, no processo de investigação e recolha de textos, com a colaboração 

do Grupo de Teatro Sénior da Freguesia de Portimão e tem como objectivo dar a conhecer histórias e 

lenga lengas que fizeram parte da infância dos nossos avós, numa partilha entre gerações. 

 

2.2 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 29 de Fevereiro, a ultima apresentação da Peça de Teatro Sénior 

“Um Mar de Gente” , que teve lugar no Auditório do Museu de Portimão e que contou com a presença 

de cerca de 230 pessoas. 
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3. Emprego, Acção Social e actividades afins  

 

3.1 A Junta de Freguesia ofereceu cerca de 500 cabazes de Natal a famílias carenciadas de Portimão, durante 

um almoço de solidariedade, servido, no pavilhão Portimão Arena, por cerca de 100 voluntários. Esta 

iniciativa contou com o apoio de entidades comerciais da freguesia e IPSS. 

 

3.2 A Junta de Freguesia de Portimão, promoveu, desde 16 de março até à data, o projecto “Nós Vamos por 

si” ao supermercado, à farmácia, ao mercado, que tem como objectivo evitar o risco de contágio por 

COVID-19, à população com idade superior aos 65 anos. Foram ajudadas, até à data, 455 famílias, 

substituindo-os nas suas compras essenciais. 

 

 

3.3 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 €24.007,36. 

 

SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Assoc. Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ptm 4.500,00 

Cáritas Paroquial da Matriz de Portimão 1.000,00 

Centro de Apoio a Idosos de Portimão 1.500,00 

Centro Karaté-do Shotokan Pedra Mourinha 250,00 

Centro Social Cultural de Nª Sra. do Amparo 1.000,00 

Clube Recreativo Carrasquense 250,00 

Deco – Associação de Defesa do Consumidor 1.007,36 

Fáb. Igreja Paroquial da Freguesia de Portimão 1.500,00 

Gejupce 500,00 

Grato 5.000,00 

Grupo Coral de Portimão 500,00 

Iate Clube Marina de Portimão 200,00 

Igreja Metodista Wesleyana 300,00 
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MAPS 2.000,00 

O Corvo e a Raposa Associação Cultural 500,00 

Sociedade Filarmónica Portimonense 3.000,00 

Sociedade Vencedora Portimonense 1.000,00 

 

 
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 Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 48 pessoas carenciadas, com problemas de 

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

de Nª. Sª. do Amparo. 

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

da Nossa Senhora da Conceição. 

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

da freguesia e pelo Banco Alimentar à Cáritas.  

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

suas actividades através da feitura de cartazes e panfletos.  

 
3.9 O GIP – Gabinete de Inserção Profissional atendeu, de Dezembro até à data, cerca de 72 utentes; 

organizou sessões de informação sobre medidas de apoio ao emprego; de qualificação profissional, de 

reconhecimento, de validação e certificação de competências e de empreendedorismo para cerca de 665 

utentes; recepcionou e registou 1 oferta de emprego; apresentou ofertas de emprego, colocou em ofertas 

de empregos 1 utente.  

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

de 32 utentes no âmbito da Colaboração para a prestação de serviços na área do direito do consumo. 
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4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta emitiram 2.664 Atestados e outros documentos, a saber: 178 autenticações de 

fotocópias, 248 registos e licenças de canídeos. 

 

4.1 Os serviços da Junta de Freguesia promoveram o apoio aos munícipes no preenchimento on-line do IRS 

2019, tendo sido atendidos, até à data, 200 pessoas. 

 
4.2 O Posto Público de Internet recebeu, neste período, cerca de 1386 utilizadores. 

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

neste período 4.781 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, 9 de Junho de 2020 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 


