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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 Junho 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 21 de Junho, na Apresentação do programa Algarve Seguro 2018, 

que teve lugar no Auditório do edifício da sede do Turismo do Algarve.  

 

1.2 Participação, no dia 23 de Junho, na cerimónia de entrega de novas graduações no 52º 

Estágio Inter-Escolas - IJKA-Portugal, que teve lugar no Pavilhão Gimnodesportivo. 

 
 

1.3 Participação, no dia 23 de Junho, na festa de encerramento das actividades 2017/2018 do 

Instituto de Cultura de Portimão, que teve lugar no TEMPO – Teatro Municipal de 

Portimão.   

 
1.4 Participação, no dia 23 de Junho, na 1ª Etapa da Taça do Algarve de BMX Race – 2018, 

que teve lugar no Parque da Juventude (pista de Bicross).  
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1.5 Participação, no dia 24 de Junho, na Festa de encerramento da época desportiva do CDR 

Pedra Mourinha.  

 
1.6 Participação, no dia 24 de Junho, na cerimónia CINTOS DE OURO 2018, do  Judo 

Clube, que teve lugar no Auditório do Museu de Portimão. 

 
1.7  Participação, no dia 30 de Junho, na cerimónia de entrega de novos cintos negros da Escola 

de Karaté de  Portimão. 

 
1.8 Participação, no dia 30 de Junho, na prova nocturna de Cicloturismo, organizada pelo 

Centro de ciclismo de Portimão que teve como ponto de partida o Pavilhão Arena. 

 
1.9 Participação, no dia 11 de Julho, na reunião da Delegação Regional  da ANAFRE que 

teve lugar em  Alcoutim. 

 
1.10 Participação, no dia 12 de Julho, na inauguração da Exposição "A Floresta - Muito Mais 

que Madeira" que teve lugar na- Zona Ribeirinha (tenda junto à Feira do Livro). 

 
1.11 Participação, no dia 17 de Julho, na recepção de boas vindas ao ferry, que faz a viagem 

Funchal-Portimão-funchal e que contou com a presença da Ministra do Mar. 

 
1.12 Participação, no dia 21 de Julho, no Concerto de aniversário da Banda Filarmónica 

Portimonense que se realizou no auditório do Museu Municipal de Portimão. 

 
1.13 Participação, no dia 23 de Julho, na 1ª Reunião de Coordenação e Planeamento "Portugal 

a Correr", coordenada pela CMPCOS, que teve lugar no edifício da Associação 

Humanitária dos Bombeiros voluntários de Portimão. 

 
1.14 Participação, no dia 25 de Julho, na festa de aniversário dos 100 anos de vida do fotógrafo 

Francisco Oliveira que teve lugar no Museu Municipal de Portimão com a apresentação de 

uma exposição com fotografias suas. 

 
1.15 Participação, no dia 28 de Julho, no aniversário do Núcleo Sportinguista de Portimão, que 

teve lugar no Restaurante Paraíso do Vau. 

 
1.16 Participação, n dia 30 de Julho, no encerramento das Marchas Populares 2018. 
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1.17 Participação, no dia 1 de Agosto, na Abertura Oficial do Festival da Sardinha 2018, que 

teve lugar na zona ribeirinha junto ao Coreto. 

 
1.18 Participação, no dia 10 de Agosto, na Festa de Encerramento das Férias Desportivas 

Portimão 2018, que teve lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão. 

 
1.19 Participação, no dia 16 de Agosto, numa visita de trabalho aos concelhos afectados pelos 

incêndios, nomeadamente Monchique, Silves e Portimão que contou com a presença do 

Presidente da Comissão de Agricultura e Mar. 

 
1.20 Participação, no dia 14 de Setembro, na Festa de encerramento do FICA – Férias 

Inclusivas pra a Comunidade Algarvia. 

 
1.21 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 

TEMPO. 

 
1.22 Participação em diversas iniciativas organizadas pela Autarquia, pelas Colectividades e 

Instituições da Freguesia. 

 

2. Actividades de Cultura, Educação e Lazer  

 

 
2.1 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 14 de Junho, uma aula, aberta, organizada pelo Grupo de 

Teatro Sénior da Freguesia de Portimão dirigida a alunos da Escola Júdice Fialho. A actividade teve 

como objectivo realizar uma experiencia teatral que envolvesse jovens e seniores. Estiveram presentes 

55 jovens e adultos. 

 

2.2 A Junta de Freguesia comemorou, no dia 12 de Junho, os Santos Populares com a realização de uma 

matiné dançante na Associação de Reformados do Pontal e não Só, que contou com a presença de 80 

pessoas. 

 

2.3 A Junta de Freguesia comemorou, no dia 22 de Junho, os Santos Populares com a realização de uma 

matiné dançante no Clube Recreativo do Chão das Donas, que contou com a presença de 56 pessoas 
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2.4 A Junta de Freguesia de Portimão, promoveu no dia 28 de Junho, uma matiné dançante, no Posto 

Publico de Internet da Pedra Mourinha, para celebrar os Santos Populares e proporcionar momentos de 

lazer. Participaram cerca de 50 pessoas. 

 
2.5 A Junta de Freguesia retomou, no dia 4 de Julho, e em parceira com a Associação Oncológica do 

Algarve, o Projecto “ Almofadas de Coração” com a participação das utentes do Centro de Convívio da 

Pedra Mourinha. Já foram confecionadas 115 almofadas. 

 
 

2.6 A Junta de Freguesia realizou, no dia 13 de Julho, em parceria com a Rádio Alvor FM, o Festival 

Choque Frontal, que teve lugar na Alameda da República. 

 

2.7 A Junta de Freguesia promoveu, no dia 17 de Julho, em colaboração com a DECO uma sessão de 

esclarecimento subordinada ao tema “Jogo do Poupar” , dirigida às crianças do 1º ciclo, que teve lugar 

nas instalações da Caritas.  

 

 
2.8 A Junta de Freguesia realizou, no dia 21 de Julho, a 34ª edição do Festival Internacional da Canção 

Infantil e Juvenil “Chaminé D’Ouro”, em parceria com Alvor FM, que teve lugar, pela primeira 

vez, na Alameda da República e que contou com a participação de 16 concorrentes, locais e nacionais, e 

de cerca de 20 crianças do coro infantil de Portimão. A apresentação esteve a cargo de Edmundo Inácio 

e Lurdes Carriçal.  

 

2.9 A Junta de Freguesia realizou, no dia 18 de Agosto, em parceria com a Alvor FM, o 4º Festival de 

Acordeão João Cesar, que contou com a presença de acordeonistas e a participação especial da fadista 

Cecília Valentim. A Alameda da República encheu, mais uma vez, para homenagear o músico e 

portimonense João César. 
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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 €21.722,00. 

 
SUBSÍDIOS VALOR EM EUROS 

Associação Escola de Boxe de Portimão 1.000,00 

Associação Karaté-do Shotokan de Portimão 250,00 

Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson 500,00 

Associação Teia D`Impulsos 500,00 

Casear 2.750,00 

Deco – Associação Port. Defesa do Consumidor 492,00 

Fáb. Sagrado Coração Jesus da Pedra Mourinha 250,00 

Grato 1.000,00 

Grupo de Amigos do Museu de Portimão  1.000,00 

Hóquei Clube de Portimão 500,00 

Iate Clube Marina de Portimão 800,00 

Portimão Surf Clube 500,00 

Portisub – Clube Subaquático de Ptm 4.750,00 

Rádio Alvor, Crl. 3.650,00 

Rancho Folclórico da Ladeira do Vau  2.130,00 

Sociedade Filarmónica Portimonense 500,00 

Sociedade Vencedora Portimonense 400,00 

Sporting Glória ou Morte Portimonense 750,00 

  

 

 
 

3.2 O Gabinete de Freguesia da Junta recebeu neste período 37 pessoas carenciadas, com problemas de 

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

de Nª. Sª. do Amparo.  
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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 A Junta de Freguesia promoveu a entrega de material escolar a todos os alunos do 1º ano, do 1º Ciclo, 

do Ensino Básico das escolas da Freguesia, num total de 500 alunos.  

 
3.1 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 85 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 220 utentes; recepcionou e registou 

1 oferta de emprego; colocou em ofertas de emprego 1 utente.  

 

4. Modernização Administrativa e Serviços  

 

4.1 Os serviços da Junta emitiram 1.694 atestados, e outros documentos, a saber: 85 autenticações de 

fotocópias, 416 registos e licenças de canídeos. 

 

4.2 Os serviços da Junta promoveram a venda de 756 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 2.153 utilizadores. 

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

neste período 4.783 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, 18 de Setembro de 2018 

 

O Presidente da Junta 

Álvaro Miguel Bila 


