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Aos quinze dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, nesta cidade de Portimão, na sede da Junta de Freguesia de Portimão, sita na Praça 

da República, nº 25, 8500-540, reuniram em sessão ordinária de Assembleia de Freguesia de 

Portimão, os seguintes elementos:  -----------------------------------------------------------------------------------  

Abílio do Carmo Lima, Presidente da Assembleia de Freguesia; Estela Belchior, 1ª Secretá-

ria, Amílcar de Sousa Bentes, 2º Secretário; Dionísio Filipe, Pedro Filipe da Conceição de 

Jesus, Filipa Florêncio, Ana Sofia de Oliveira Vicente Conceição, Nuno Encarnação, João 

Júdice pelo Partido Socialista; Pedro Humberto Castelo Terras Xavier, Tânia Isabel Termen-

tina Bicho, João Carlos Rodrigues dos Santos, Adérito Silva, pelo Partido Social Democrata, 

Francisco Reis, pelo BE, Damião Sequeira, pela CDU e Vasco António Guerreiro Carapuci-

nha, pelo CDS.   

A presente sessão foi convocada com a seguinte ordem de trabalhos: 

1.  Período de intervenção do público; 
2.  Período de antes da ordem do dia;  
3. Apreciação e votação da Conta de Gerência e Relatório de Gestão refe-

rente ao ano 2012;    
4. Apreciação do Inventário de todos os Bens; 
5. 1ª Revisão Orçamental    
6. Apreciação e Votação do Regulamento do Projecto Oficina Sénior  
7. Informação da Presidente da Junta. 

 
Aberta a sessão, o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, procedeu à leitura dos 

pedidos de substituição de Filipe Alexandre Santos, Raquel Sofia dos Santos Silva Tuta e 

Ana Sofia Oliveira Vicente Conceição do PS que foram substituídos, respectivamente, por 

Estela Belchior, João Júdice e Dionísio Filipe; de Manuel Henrique de Sá Couto Costa Valen-

te e Hélia Maria Albertina do PSD que foi substituído por Adérito Silva; de Simão Leonor 

Quedas do BE que foi substituído por Francisco Reis e à leitura da correspondência recebida. - 

O Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, iniciou os trabalhos colocando a acta da 

assembleia anterior a votação tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 9   1 1 11 

Abstenções              3         1                   4 

Votos contra  1     1 
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Passou-se ao Ponto nº 1- Período de intervenção do público.  -----------------------------------  

Pediu a palavra João Reis que, relativamente a uma reclamação feita há cerca de dois anos nos 

serviços da Câmara Municipal de Portimão, e não obstante a intervenção da Presidente da 

Junta de Freguesia de Portimão, veio informar que a situação continua a mesma tendo-se agra-

vado aquando do último temporal. -----------------------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra Mário de Freitas, que cumprimentou todos os presentes e, num paralelismo à 

frase de Walt Disney òEu gosto do imposs²vel porque l§ a concorr°ncia ® menoró, disse gostar 

de vir às sessões da Assembleia de Freguesia Portimão porque as questões que apresenta são, 

na sua maior parte, resolvidas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo a sua intervenção, Mário de Freitas, chamou a atenção para a existência de uma 

árvore caída, no trajecto entre a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes e a Avenida do 

Brasil, para o estado desolador em que se encontra o jardim Padre Arsénio, lembrou a promes-

sa da colocação da sigla SJ na placa existente no jardim, e alertou ainda para o mau trato dos 

espaços verdes na Quinta do Caneco. -------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ana Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, que lamentou 

o facto da situação relatada, por João Reis, não estar resolvida uma vez que o executivo da Jun-

ta de Freguesia de Portimão, envidou todos os esforços para que assim fosse. -------------------------  

Deu-se início ao Ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia, com a leitura da Moção 

nº 1apresentada por Estela Belchior, da bancada do PS, cujo teor se anexa:  -------------------------  
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Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

cussão da Assembleia. Não havendo pedidos de intervenções passou-se à votação tendo sido 

aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte: -------------------------------------------------------  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 9 4 1 1 1  16 

Abstenções                 

Votos contra                                

 

No prosseguimento dos trabalhos o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, deu a 

palavra a Pedro Xavier, da bancada do PSD que leu a Moção nº 2, cujo teor aqui se anexa: 
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Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

cussão da Assembleia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Estela Belchior, da bancada do PS, que, reportando-se à intervenção de Pedro 

Xavier, sobre o assunto em discussão, na Assembleia de Junho de 2012, perguntou o que acon-

teceu, onde estiveram, como é que o parqueamento foi para a frente. -------------------------------------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, disse não perceber a pergunta e pediu a Estela Belchior 

para a reformular.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estela Belchior, da bancada do PS, citou mais uma vez a intervenção de Pedro Xavier, na acta 

da Assembleia de Junho de 2012, e voltou a perguntar onde estiveram e como tal aconteceu. 

Em resposta Pedro Xavier, da bancada do PSD, explicou que a sua intervenção, na altura, 

teve em conta o facto de ter conhecimento da inexistência de concorrentes ao concurso público 

para a exploração do parque de estacionamento, daí o sentido da mesma. ------------------------------    

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, 

colocou a Moção nº 2 à votação tendo sido aprovada por unanimidade, conforme quadro 

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 9 4 1 1 1  16 

Abstenções                 

Votos contra                                

 

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, deu a palavra a Damião 

Sequeira, da bancada da CDU que leu a Moção nº 3, cujo teor aqui se anexa: 
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Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

cussão da Assembleia. Não havendo pedidos de intervenções passou-se à votação tendo sido 

aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte: -------------------------------------------------------  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 9 4 1 1 1  16 

Abstenções                 

Votos contra                                

 

Pediu a palavra Estela Belchior, da bancada do PS, que disse que iriam votar a favor da 

mo«o mas sugeriu que a frase ò demiss«o imediata do Conselho de Administra«o desta uni-

dade de Sa¼deó fosse substitu²da por outra menos forte. ------------------------------------------------------  

Damião Sequeira, da bancada da CDU, justificou a frase com o facto das medidas processadas 

pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Barlavento virem a tornar-se ainda 
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mais gravosas e de grande prejuízo para a população desta região se não forem tomadas as 

devidas precauções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que disse não concordar com os 

termos da frase mencionada na Moção por considerar não haver justificação para a demissão do 

Conselho de Administração, pelo que manifestou a sua intenção de votar contra a Moção caso 

a frase não fosse retirada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra João Santos, da bancada do PSD, que, também, manifestou a intenção de 

votar a favor da Moção caso a frase fosse retirada, uma vez que o tema em discussão era a 

exploração do parque e não outro. -----------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Damião Sequeira, da bancada da CDU, que aceitou retirar a frase mas cha-

mou a atenção para o facto de se estar a preparar, nesta região, alterações muito graves no que 

respeita à saúde e que futuramente irão dizer que o partido tinha razão. ---------------------------------  

Não havendo mais pedidos de intervenções o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, 

colocou a Moção à votação tendo sido aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte: --  

 

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 9 4 1 1 1  16 

Abstenções                 

Votos contra                                

 

De seguida o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, deu a palavra a Francisco 

Reis, da bancada do BE, que leu a Moção nº 4, cujo teor aqui se anexa: 
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Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

cussão da Assembleia. Não havendo pedidos de intervenções passou-se à votação tendo sido 

aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte: -------------------------------------------------------  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 9 4 1 1 1  16 

Abstenções                 

Votos contra                                

 

De seguida Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Vasco Carapu-

cinha, da bancada do CDS que leu uma Moção de Recomendação, cujo teor aqui se anexa: 


