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Aos vinte e seis dias do mês de Setembro, de dois mil e dezasseis, 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 extraordinária 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, Clemente Camarinha, José Carlos Lourenço, António 

Mimoso Correia, António Paulo de Brito Vitorino, Filipa Florêncio, pelo Partido Socialista; 

Ângela Margarida Gomes e Ricardo Silva pelo Partido Social Democrata, Custódio Milhano 

Coelho, Armando José Martins Santana Marques, Sara Rosado e Carlos Estanislau, pela 

Coligação Servir Portimão, Miguel Jorge Medeiros Martins Madeira, Célia Alfarroba Silva, 

Hélder José Porfírio de Jesus, pelo Bloco de Esquerda, João Brás, 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 José Carlos Lourenço, do 

Partido Socialista, que foi substituído por Cláudio Ventura, de Ângela Gomes, do PPD/SD, 

que foi substituída por António Serra, de Custódio Milhano Coelho, da Coligação Servir 

Portimão, que foi substituído por Sara Rosado e de Paulo Pereira e Alexandra Matos, da 

CDU, que foram substituídos por João Brás. ---------------------------------------------------------------------  

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.  -  

Pediu a palavra Mário Freitas, que após cumprimentar todos os presentes, iniciou a sua 

intervenção agradecendo o facto de alguns membros da Assembleia terem manifestado, 

pessoalmente, a preocupação pela sua ausência na última Assembleia.-----------------------------------  

Mário Freitas disse que era sua intenção deixar de aparecer, gradualmente, nas assembleias, 

tanto na freguesia como na municipal, mas a simpatia manifestada fê-lo voltar atrás, embora 

esteja desgostoso pela falta de progressos no Concelho, sendo a freguesia de Portimão a 

excepção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mário Freitas, considerou que a oposição, nas três freguesias do concelho, não tem sido 
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adversário à altura para que melhorias significativas aparecessem e manifestou a sua tristeza 

pelo facto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Mário Freitas, disse que, estando a um ano das próximas 

eleições autárquicas, irão surgir propostas em catadupa e bandeiras em cima do ombro a apelar 

ao voto e confessou que, não tendo sido eleito por 1 voto, é sua convicção que teria feito muito 

melhor do que o que está a ser feito no Concelho, tendo em vista os resultados. -----------------------  

Para terminar a sua intervenção, Mário Freitas, apelou para que se deixe de lado as quezílias 

políticas e para que se construa mais qualquer coisa a favor da Freguesia e do Concelho, porque 

sendo o sítio onde vivemos não vivemos de quezílias políticas. Mário Freitas, disse ainda que 

fica a mágoa de não ter conseguido dar o seu contributo mas, por aqueles que o desafiaram a 

continuar por aqui, irá procurar estar presente sempre que assim o entenda. ---------------------------  

Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da 

Assembleia, passou ao Ponto nº 2 – Período de antes da Ordem do dia --------------------  

 Ilídio Poucochinho colocou as actas 13 e 14 à apreciação e votação da Assembleia. ---------------   

 Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio 

Poucochinho, colocou as actas à votação, tendo sido aprovadas, por unanimidade, conforme 

quadros seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Não participaram na votação da acta nº 13 Cláudio Ventura, da bancada do Partido Socialista 

e António Serra, da bancada do PPD/PSD e Vasco Trindade, da bancada da CDU por não 

terem estado presentes na Assembleia a que a acta respeita. -------------------------------------------------  

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 6 3 1 3 1 14 

Abstenções       

Votos contra       

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 6 1 1 3 1 12 

Abstenções       

Votos contra       
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Não participaram na votação da acta nº 14 Cláudio Ventura, da bancada do Partido Socialista 

e António Serra, da bancada do PPD/PSD, Nuno Campos Inácio e Eduarda Andrade, da 

bancada da Coligação Servir Portimão e Vasco Trindade, da bancada da CDU por não terem 

estado presentes na Assembleia a que a acta respeita. ---------------------------------------------------------  

De seguida, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Miguel 

Madeira do Bloco de Esquerda, que apresentou um pedido de esclarecimento, cujo teor aqui se 

anexa:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse ter a informação de 

que enquanto as obras da ETAR não terminarem a estrada não será reparada.  ---------------------  

De seguida, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Miguel 

Madeira do Bloco de Esquerda, que apresentou outro pedido de esclarecimento, cujo teor aqui 
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se anexa:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que informou ter solicitado aos 

serviços da Câmara Municipal de Portimão que procedessem à remoção de o equipamento, 

numa altura de férias escolare,s uma vez que não está lá a fazer nada e não voltará a ser 

utilizado pelos alunos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia deu a palavra a Vasco 

Trindade, da CDU, que leu a Moção nº 1, cujo teor aqui se anexa: 
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Pediu a palavra Armando Santana, da Coligação Servir Portimão, que disse não ter 

capacidade para julgar todo o manancial de informação exposto na Moção. Não obstante ser  

sua opinião que o exposto diz respeito ao Governo Central e não à Freguesia, Armando 

Santana ,disse que a CDU faria um melhor serviço público se dirigisse a Moção ao actual 

Governo, ao qual o seu Partido está em estreita colaboração. Armando Santana manifestou a 

sua intenção de se abster por achar que não é assunto para a Freguesia e por considerar que 

não há politica que consiga combater a acção de doentes mentais que incendiam as florestas. ----  

Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido  

Socialista, que disse não saber se fica feliz com a presente Moção e que não sabe se medidas 

apresentadas são as necessárias para combater o flagelo dos fogos florestais até porque a Moção 

da forma como está apresentada não tem a ver só com a Freguesia de Portimão mas com o País 

inteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Clemente Camarinha, considerou existir uma enorme carga política, na maneira como a Moção 

é apresentada, o que não lhe agrada mas, ainda assim, manifestou a sua intenção de se abster e 

deixar a Moção passar. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse concordar com 

as linhas de orientação geral da Moção e manifestou a sua intenção de votar a favor da Moção. -  

Pediu a palavra Ricardo Silva, da bancada do PPD/PSD, que embora concorde que há muita 

coisa por fazer, disse que também há muitas coisas que são feitas, nomeadamente no concelho 



  AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo   
 

  
Acta nº 15/2016 

303 
 

 

de Portimão e que devem ser do desconhecimento da CDU.------------------------------------------------  

Ricardo Silva, disse, ainda, que muitas das coisas mencionadas na Moção não têm a ver com a 

realidade do concelho de Portimão, e que fala com conhecimento próprio uma vez que está 

ligado ao Bombeiros há muitos anos, pelo que manifestou a sua intenção de se abster. -------------  

Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que 

começou por manifestar a sua intenção de votar contra por não se rever minimamente nos 

considerados que a CDU apresenta na Moção e, embora concorde que são precisas novas 

politicas, discorda completamente com a referencia feita a uma politica de direita por considerar 

que o maior problema tem a ver com a nacionalização feita a seguir ao 25 de Abril e com o 

facto de o Estado, sendo o maior proprietário, descurar aquilo que possui, não procedendo à 

limpeza da sua floresta e, por consequência, as maiores áreas ardidas serem propriedade 

pública pelo que considera que enquanto o Estado for o maior proprietário, Portugal vai 

continuar a arder. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nuno Campos Inácio, disse concordar que é preciso uma nova política para as florestas e que  

essa política deverá passar pela entrega da terra a quem a quiser explorar. ------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse que a Assembleia da 

Freguesia tem o direito de se pronunciar sobre as politicas definidas a nível nacional e é isso que 

a Moção reivindica. Quanto à sintonia da CDU com o Governo central, Vasco Trindade, 

disse não se tratar de uma questão de sintonia, não obstante haver diálogo, posições tomadas 

em concordância e também muitas discordâncias. ---------------------------------------------------------------  

Quanto à questão de não haver política que resista à acção de doentes mentais referida por 

Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, Vasco Trindade, disse que a 

verdade é que a dimensão do flagelo dos fogos em todos o país não é causada apenas por 

doentes mentais e considera que estão reunidas todas as condições para que a acção de alguém 

que queira provocar um incendio atinja proporções catastróficas pelo que reduzir a questão à 

acção de pessoas com doenças mentais é pegar no acessório e no pormenor, porque a acção de 

uma pessoas destas toma as proporções que conhecemos devido à falta de políticas e condições.  

Em resposta a Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, Vasco Trindade, 

confirmou que a Moção tem uma dimensão política pelo facto de as políticas assumidas e 

exercidas potenciarem o perigo e as catástrofes dos incêndios, considerando-as políticas de 

direita. Vasco Trindade disse que não resumia a responsabilidade só ao anterior governo 
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PSD/CDS e disse que era um problema que já se prolonga há muitos anos e há muitos 

executivos, sendo inegável o facto que se agravou com o anterior governo.-------------------------------  

Em resposta a Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, Vasco 

Trindade disse não ter dados que lhe permitam rebater a afirmação de que o Estado é o maior 

proprietário assim como não tem dados que lhe permitam confirmar que os terrenos privados 

estão melhor cuidados do que os terrenos públicos, tendo sérias dúvidas que seja essa a 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra, Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que, relativamente à 

questão de o Estado ser o maior proprietário da floresta, disse saber que Portugal é dos países 

da Europa Ocidental que tem uma menor percentagem de floresta pública. ----------------------------  

Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse ter 

a certeza de que se um privado não limpar a sua floresta está sujeito a uma sanção, o que já não 

acontece se for o Estado a não limpar a floresta pública. ------------------------------------------------------  

Não havendo pedidos de intervenção Ilídio Poucochinho, colocou a Moção a votação tendo 

sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte: 

 

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. ---------------------------------------------------  

Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que pediu esclarecimento 

sobre o valor do subsídio atribuído à Radio Alvor. -------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que explicou que o valor do 

subsídio respeita à parceria existente com a Rádio Alvor para a realização do Festival Chaminé 

D’Ouro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, disse ainda que esta parceria permite realizar, 

praticamente com o mesmo valor que antes se gastava só com o Festival Chaminé d’Ouro, 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor    3 2 5 

Abstenções 7 1 2   10 

Votos contra  1     1 
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também o Trofeu de Acordeão João César e o Festival Acústico. -----------------------------------------  

Álvaro Bila, presidente da Junta de Freguesia, informou que estava a decorrer a Semana 

Sénior e convidou todos os presentes para a inauguração de o Posto Público de Internet, na 

antiga Escola Primária da Pedra Mourinha. ---------------------------------------------------------------------   

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 


