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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 Outubro e 

Novembro até à presente data, das quais sublinha as que considera mais 

relevantes: 

 

 Presença na abertura do 1º Curso Pós Parto no Complexo Desportivo 

da Mexilhoeira Grande; 

 Presença “Cartar os Reis” na Figueira; 

 Presença no aniversário do CIRM; 

 Reunião com Eng.º representante da EDP para esclarecimentos sobre 

reclamações de postos de luzes apagadas na Freguesia, situações de perigo e 

uso da plataforma EDP; 

 Visita com o Sr. Ministro Eduardo Cabrita ao destacamento da escola 

da Sra. do Verde dos Bombeiros de Portimão e verificação dos trabalhos de 

limpeza / faixas de combustível efetuados na nossa freguesia pela CMP; 

 Presença na Estreia revista à Portuguesa em cena no teatro Boa 

Esperança; 

 Almoço com representantes da ANAFRE no Retiro do Peixe Assado; 

 Apoio e Presença no concurso de pesca realizado pelo CIRM; 

 Apoio e presença na gala de Ginástica da “Aldeia de S. José” no 

pavilhão da Escola José Sobral; 

 Assinatura do Contrato referente à empreitada de reforço do cordão 

dunar da frente de mar de Alvor Nascente, acto público presidido pelo Senhor 

Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. 
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 Visita e presença na Inauguração à ETAR da Companheira com o Sr. 

Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes e a Sr. Presidente da CMP 

Dr.ª Isilda Gomes; 

 Foi realizada 1 ação de esclarecimento na Pereira pela Proteção Civil, 

relativamente à limpeza de terrenos rurais; 

 Foi realizada 1 ação de esclarecimento nos Montes de Cima pela 

Proteção Civil, relativamente à limpeza de terrenos rurais 

 Foram realizadas 2 Ações de esclarecimento na sede da Freguesia da 

Mexilhoeira Grande pela Proteção Civil, relativamente à limpeza de terrenos 

rurais; 

 Apoio e Presença no concurso de pesca realizado pelo Figueira. 

Foram colocados vários Pilhões em cartão na Mexilhoeira Grande, que se 
encontram em vários espaços públicos como a sede da JFMG, Posto Médico 
da Mexilhoeira Grande e a Praça da Mexilhoeira Grande e em espaços 
comerciais como na Coviran e Zé dos Tubos 

Foram recebidos a pedido dos mesmos 12 Fregueses a pedido dos mesmos. 

Foram respondidos a 4 pedidos efetuados pelos fregueses através da 
plataforma “Na minha Freguesia”, disponível no site da Freguesia. 

A JFMG encontra-se neste momento a tentar contactar os proprietários da 
Capela da Nossa Senhora dos Passos. 

Os Serviços disponíveis na Sede da Freguesia, incluem neste momento o, 
apoio aos fregueses no uso da plataforma de reclamações de iluminação 
pública da EDP. 

Aguarda-se reposta da CMP à proposta apresentada, para a construção de 
um Parque infantil na Figueira. 

Os Funcionários da Freguesia da Mexilhoeira Grande neste momento, para além dos 
trabalhos regulares de manutenção de edifícios e espaços públicos, estão também a 
efetuar a limpeza de bermas e pequenas manutenções dos caminhos. 
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No âmbito de cooperação escolar, A JF Mexilhoeira Grande, presta apoio às escolas da 
Freguesia: 

 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; 

 Manutenção semanal dos espaços verdes do Jardim Infantil da Mexilhoeira 
Grande, do Jardim Infantil da Figueira e da EB José Sobral; 

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

 Transporte dos alunos do pré-escolar, 1º e 2º ciclo nos trajetos “Casa-Escola” e 
“Escola-Casa”; 
 

Os serviços da Freguesia da Mexilhoeira Grande efetuaram: 

25 Renovações de Carta de Condução no Espaço do Cidadão; 

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

60 Carregamentos de cartões Vai e Vem no âmbito do protocolo com a Frota 
Azul; 

42 Registos/ licenças de canídeos; 

 23 Atestados de residência, Fotocópias certificadas, Atestados de Vida; 
Atestados de composição de agregado familiar; 

 Foi vendido 3 Ossários; 

 No posto CTT foram efetuados 10 281 serviços de, envio e receção de correio 
normal e registado, encomendas, pagamentos, vales e subsídios. 

 3 Pedidos de apoio de registo na plataforma de reclamações de Iluminação 
Publica da EDP 

 

                                                                             05 de Abril de 2018 
     O Presidente                  

(José Vitorino da Silva Nunes) 
 
 

_________________________ 
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