Assembleia de Freguesia de Portimão

Acta nº 20/2017
Aos vinte e cinco dias do mês de Setembro de dois mil e dezassete, 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: ----------------------------------------------------------------Ilídio da Conceição Guerreiro Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia;
Amílcar de Sousa Bentes 1º Secretário, Ângela Gomes, 2º Secretário, Clemente Camarinha,
José Carlos Lourenço, Cláudio Ventura, António Mimoso Correia, António Paulo de Brito
Vitorino, pelo Partido Socialista; Nuno Campos Inácio, Armando José Martins Santana
Marques e Sara Rosado, pela Coligação Servir Portimão, Miguel Jorge Medeiros Martins
Madeira, Célia Alfarroba Silva, Hélder José Porfírio de Jesus, pelo Bloco de Esquerda, Vasco
Trindade e Paulo Pereira, pela CDU. ----------------------------------------------------------------------------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 da Informação do Presidente da Junta.
Aberta a sessão, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, cumprimentou todos
os presentes e procedeu à leitura dos pedidos de substituição de Filipa Florêncio, do Partido
Socialista, que foi substituída por Cláudio Ventura, e de Eduarda Andrade, da Coligação
Servir Portimão que foi substituída por Sara Rosado. --------------------------------------------------------Faltou sem justificação Henrique Waldeman Silva, da bancada do PPD/PSD. --------------------Sendo o Ponto nº 1- Período de intervenção do público - Ilídio Poucochinho,
Presidente da Mesa da Assembleia, questionou o público presente em matéria de intervenção. Não havendo pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da Assembleia,
passou ao Ponto nº 2 – Período de antes da Ordem do dia ------------------------------------De seguida colocou as actas 18 e 19 a votação. -----------------------------------------------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que chamou a atenção
para um erro de impressão na acta nº 19. Tendo sido detectado o erro, a acta foi encaminhada
para os serviços administrativos para rectificação e Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de
Assembleia colocou a acta nº 18 a votação, a qual foi aprovada por unanimidade, conforme
quadro seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------351
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Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

6

3

1

3

1

14

Abstenções
Votos contra

Não participaram na votação da acta nº 18 Rui Rosa, da bancada do Partido Socialista,
Ricardo Silva, da bancada do PSD/PPD e Paulo Pereira, da CDU por não terem estado
presentes na Assembleia a que a acta respeita. ------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que leu um
documento, cujo teor aqui se anexa: ---------------------------------------------------------------------------------
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De seguida foi entregue a todos os membros da Assembleia, a acta nº 19 devidamente
corrigida, pelo que o Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, colocou-a a
votação tendo sido aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte: ----------------------------Votações

PS

SP

PPD/PSD

BE

CDU

Total

Votos a favor

6

3

1

3

1

14

Abstenções
Votos contra
Não participaram na votação da acta nº 19 Rui Rosa, da bancada do Partido Socialista,
Ricardo Silva, da bancada do PSD/PPD e Paulo Pereira, da bancada da CDU, por não
terem estado presente na Assembleia a que a acta respeita. -------------------------------------------------Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que desejou
a todos os que irão continuar continuar em funções, independentemente da força politica que
representam, que os próximos quatro anos de mandato sejam tão válidos como foram os últimos
quatros anos e que dignifiquem a actividade politica e a cidade de Portimão. -------------------------Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que questionou a Mesa
de Assembleia em matéria de saber como ficou o projecto de homenagem as operárias
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conserveiras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que relativamente à questão
colocada informou estar em estudo a recuperação da embarcação Portugal Primeiro,
propriedade do Município, assim como a sua colocação junto ao Museu Municipal e não numa
rotunda, como inicialmente falado, pelo facto de a sua manutenção, naquele lugar, ser muito
complicada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que felicitou toda a
Assembleia pela forma como os trabalhos decorreram, durante todo o mandato, pautados pelo
respeito e dignificando a Assembleia e a cidade de Portimão. Clemente Camarinha,
parabenizou a Mesa de Assembleia pela maneira flexível como dirigiu os trabalhos, não criando
qualquer tipo de conflito e deixando que os trabalhos se realizassem de uma maneira fluida.
Clemente Camarinha lamentou que alguns colegas não continuassem no próximo mandato e
parabenizou o executivo da Junta de Freguesia pelo excelente trabalho realizado. -------------------Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que concordou com tudo
o que foi dito pelo colega de bancada, Clemente Camarinha, no entanto fez questão de deixar,
no seu entender a única nota negativa do presente mandato, que teve a ver com o facto de,
existirem sempre lugares vazios nas Assembleias, se uns com situações de ultima hora
compreensíveis, outros houve que estiveram constantemente vazios, facto que considerou nada
dignificante para a Assembleia e que o levou a questionar o motivo porque essas pessoas se
candidatam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------A convite do Presidente da Mesa, falou de seguida, Vasco Trindade, da bancada da CDU,
que destacou a excelente organização e a maneira como os trabalhos foram conduzidos na figura
do Presidente da Mesa, disse ter gostado da oportunidade de debater, trocar impressões e
trabalhar em prol da freguesia, que não estará presente no próximo mandato, porque não será
candidato, mas desejou a quem for eleito não sorte mas dedicação, mérito e trabalho até porque
terão um óptimo exemplo a seguir , tendo em conta o excelente trabalho realizado pela
Assembleia que agora cessa funções. -------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Ricardo Silva, da bancada do PPD, que disse que, quase de certeza, irá
integrar a Assembleia de Freguesia, nos próximos quatro anos, e desejou a todos boa sorte.
Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse que
também contava estar presente no próximo mandato mas que fez questão de dizer que a sua
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posição sempre foi clara, porque sempre disse com o que concordava e com o que não
concordava, e, em relação às faltas, espera que a Mesa tenha agido em conformidade com a
Lei. Sara Rosado disse ainda estar focada no futuro pelo que não lhe apraz dizer mais nada a
não ser até à próxima. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse ter sido um prazer
pertencer à Assembleia, que agora finda, eleita pelo povo, através do Bloco de Esquerda. ------Célia Silva, disse que no próximo mandato não estará presente por vontade própria e que,
durante os quatro anos que passou na Assembleia fez grandes amigos, alguns amigos e alguns
inimigos. Os grande amigos ficam no seu no coração, os amigos vai cumprimentando e aos
inimigos passará ao lado e desejou que quem a substituir faça um trabalho tão bom como o seu,
em prol da cidade de Portimão e dos Portimonense. ----------------------------------------------------------Na continuação da sua intervenção, Célia Silva, disse que estará sempre disponível para ajudar
os camaradas, de qualquer partido, no que respeita à apresentação de Moções e terminou
dizendo que o Bloco de Esquerda apresentou muitas moções, durante todo o mandato, no
entanto nesta ultima Assembleia, porque estava a trabalhar, não houve Moções para apresentar.
Passou-se de seguida ao Ponto 3 – Informação do Presidente; ----------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, não obstante a mesma já ter sido enviada a
todos os membros, colocou-se à disposição da Assembleia. -------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, enalteceu o trabalho e empenho de todos, disse
que o sucesso do executivo também se ficou a dever aos contributos dados e à boa relação
existente com a Assembleia de Freguesia pelo que fez questão de deixar expresso o seu
agradecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que questionou
o executivo sobre a associação Casear. -----------------------------------------------------------------------------Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, explicou que se tratava da associação que apoia
as actividades do grupo de Teatro Sénior da Freguesia. -----------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, disse
que foi um prazer ter feito parte da presente Assembleia e agradeceu em seu nome, e em nome
de todos, o trabalho realizado pela equipa dos funcionários da Junta de Freguesia no apoio
dado ao trabalho administrativo, nomeadamente actas, fotocópias, emails, etc. -----------------------Ilídio Poucochinho referiu ainda a maneira leal como a Assembleia funcionou, sem guerras e
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sem as chamadas politiquices e desejou a todos um bom final de mandato. ----------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio
Poucochinho, deu por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 24 horas. ----------Para constar se lavrou a presente acta, que tem como suporte a gravação magnética de tudo
quanto ocorreu na respectiva Sessão, que lida e conferida, vai ser assinada por mim, Célia
Maria Gaspar Franco de Sousa_______________________________, Assistente Técnica
a prestar apoio à Assembleia de Freguesia de Portimão, bem como pelos componentes da
Mesa da Assembleia Freguesia de Portimão. -------------------------------------------------------------------A Mesa da Assembleia de Freguesia,
O Presidente da Mesa
O 1º Secretário
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