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INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PRESIDENTE 
Nos termos da alínea e) do n.º 2 do art.º 9º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, 

na redação atual, e no âmbito das suas competências, a Junta de Freguesia da 

Mexilhoeira Grande apresenta à Assembleia de Freguesia a informação escrita das 

atividades desenvolvidas no período de Dezembro até à presente data, das quais 

sublinha as que considera mais relevantes: 

 

ESPAÇOS VERDES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: 

 Adjudicação do serviço de limpeza de Bermas á empresa José Valério – 

Construção e manutenção de jardins LDA, pelo valor de 16 540€+IVA 

 Visita á Freguesia com o Executivo da CMP e proteção Civil; 

 Visita Com Sr. Comandante Richard Marques para avaliação de várias situações 

como zona de partilha com Monchique e faixa de contenção de 125 mts (entre 

a Zona das Casas Velhas e Arrogela) 

 Pequenas reparações no jardim Infância da Mexilhoeira Grande; 

 Pequenas reparações no Jardim-de-infância da Figueira; 

 Limpeza de algeroz do pavilhão da EB José sobral; 

 Serviços de pinturas em algumas zonas da EB José Sobral; 

 Visita com Chistos Stylianides, comissario europeu para a Ajuda Humanitária e 

Gestão de Crises, á freguesia; 

 Presença na assinatura do Protocolo assinado pela CMP para a requalificação 

das instalações da PSP. 

 

CULTURA: 

 Presença e apoio logístico na Festa de S. João da Figueira; 

 Presença e apoio logístico na XIII Gala de Encerramento do CIRM; 

 Presença e apoio logístico na realização da 2ª prova de Slalom da Mexilhoeira 

Grande; 

 Presença e apoio logístico na VVIII Festa de Artes e Sabores da nossa Terra; 
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 Presença e apoio logístico na festa na Nossa Senhora das Dores na Mexilhoeira 

Grande; 

  

 

 Presença e apoio logístico na festa dos Montes de Cima em honra da Nossa 

Senhora da Assunção;  

 Presença Na gala de Ginástica em Portimão:  

XVIII Torneio Internacional de Portimão, 

Taça do Mundo; 

 Presença e apoio logístico no Festival da Juventude realizado no polidesportivo 

da Figueira; 

 Presença e apoio logístico no Festival do berbigão organizado pela SRF. 

 Apoio logístico para a realização da edição de 2019 “A nossa cultura sai á Rua” 

 

 

 

DESPORTO: 

 Presença na Gala do Desporto de Portimão, com mais de 4000 atletas 

representando 79 clubes, e apoio na entrega de medalhas; 

 Apoio ao CIRM no I Torneio de ginástica rítmica na escola José Sobral; 

 

SEGURANÇA E HIGIENE PUBLICA: 

 Reuniões Quinzenais com CMP e Proteção Civil; 

 Reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta de Portimão Aprovação 

do Plano Operacional para Incêndios rurais; 
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APOIO ESCOLAR: 

No âmbito de cooperação escolar, a JF Mexilhoeira Grande prestará apoio às escolas da 

Freguesia no ano letivo 2019/2020 através de: 

 
 
 

 Reunião com a nova direção do Agrupamento de escolas da Bemposta e 
coordenadores da escola básica José Sobral; 

 Deslocações semanais (ginástica no pavilhão da escola EB José Sobral 4X 
semana, e natação no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande 4X 
semana), num total de 8 Deslocações semanais; 

 Transporte dos alunos do JI da Figueira para o almoço na EB José Sobral;  

 Transporte dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo nos trajetos “Casa-Escola” e 
“Escola-Casa. 

 

OUTROS: 

 Almoço de confraternização com executivo e funcionários da Freguesia; 
 

 

Os serviços da Freguesia da Mexilhoeira Grande efetuaram: 

13 Renovações de Carta de Condução no Espaço do Cidadão; 

8 Outros serviços no espaço do cidadão (pedido de isenção de taxas moderadoras, 
alteração e confirmação de morada no CC, prova escolar na SSD, consulta de Agregado 
Familiar); 

23 Carregamentos de cartões Vai e Vem no âmbito do protocolo com a Frota Azul 
entre 01 de Junho e 31 de Agosto; 

101 Registos/ licenças de canídeos; 
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64 Atestados de residência, Atestados de Vida; Atestados de composição de 
agregado familiar; 

No posto CTT foram efetuados 10 198 serviços de envio e receção de correio normal 
e registado, encomendas, pagamentos, vales e subsídios desde 20 de Junho; 

       1 Pedidos de apoio de registo na plataforma de reclamações de Iluminação Pública 
da EDP.   

WEBSITE/REDES SOCIAIS 

A página de Facebook da Freguesia da Mexilhoeira Grande tem 1562 seguidores 

orgânicos. 

O site da Freguesia da Mexilhoeira Grande, desde o início de 2019, teve 15 241 

visitantes. 

 

 

                                                                                                   18 de Setembro de 2019 

        O Presidente                  

(José Vitorino da Silva Nunes) 

 

_______________________________ 


