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Aos quinze dias do mês de Dezembro 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, Ângela Gomes, 2º Secretário, Clemente Camarinha, 

Cláudio Ventura, António Mimoso Correia, António Paulo de Brito Vitorino, Filipa 

Florêncio, pelo Partido Socialista; Ricardo Silva pelo Partido Social Democrata, Custódio 

Milhano Coelho, Eduarda Andrade e 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 e 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. Informação do Presidente da Junta; 
4. Apreciação e Votação da 2ª Revisão Orçamental;   
5. Discussão e Votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano da Junta 

de Freguesia de Portimão para o ano de 2017. 
 

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 Nuno Campos Inácio, 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. --------------------------------------  

Faltaram sem justificação Henrique Waldeman Silva, da bancada do PPD/PSD e Vasco 

Trindade, da bancada da CDU.------------------------------------------------------------------------------------- 

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 pedido de intervenção, Ilídio Poucochinho leu uma mensagem de Boas Festas, 

enviada por Mário Freitas que esteve impossibilitado de estar presente. ---------------------------------  

Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que apresentou um louvor às 
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mulheres pela participação activa nos 40 Anos do Movimento Autárquico. ----------------------------  

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 a acta 15 à apreciação e votação da Assembleia. -------------------------   

Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, que chamou a 

atenção para um eventual lapso na acta, nomeadamente no número de membros presentes e 

para o facto de existir um Recomendação que não apresenta grelha com votação . -------------------  

Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que chamou a atenção 

para o facto de existir a tradição de não se votar as Recomendações apresentadas na 

Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, confirmou que as Recomendações 

não são votadas e informou a Assembleia que se iria proceder às devidas rectificações e colocou 

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

 

Não participaram na votação da acta nº 15 Ângela Gomes, da bancada do PPD/PSD, 

Custódio Milhano e Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão 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 a Moção nº 1, cujo teor aqui se anexa:  ---------   

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7 2 1 3 1 14 

Abstenções       

Votos contra       
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Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que considerou o teor da 

Moção sem sentido por considerar que com o elevado número de edifícios a necessitar de 

intervenção, o resultado seria uma cidade cheia de tapumes e disse que nos dias de hoje o 

normal é solicitar a intervenção de a Protecção Civil, em conjunto com os Bombeiros, que 

depois informa o Município que por sua vez entra em contacto com os proprietários e procede à 

aplicação de uma eventual coima se a situação não for resolvida pelos mesmos. -----------------------  

Tendo em conta o exposto, António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, manifestou a 

intenção da sua bancada em votar contra a Moção. -------------------------------------------------------------  
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Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que a apresentação 

da Moção veio no seguimento do que constatou nos últimos dias de muita chuva, na rua Infante 

D. Henrique e na Estrada de Alvor onde, felizmente, a derrocada deu-se de noite porque se 

fosse de dia certamente alguém teria ficado ferido. Célia Silva, disse ainda que a Protecção 

Civil se limitou a colocar umas fitas, o que não impede que os transeuntes levantem as mesmas e 

circulem pela zona interdita o que, não obstante o facto de a área estar sinalizada, não impede 

que, em caso de nova derrocada, haja pessoas feridas. ---------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, disse que a 

maior parte desses prédios estão devolutos, e que ou não se sabe quem são os proprietários, ou 

os proprietários não tem dinheiro para reparações ou, por último, estão à espera que a Câmara 

faça a reparação por eles, mas considerando a segurança das pessoas sugeriu a colocação de 

chapas de modo a impedir que, em caso derrocada, as pedras não atinjam a estrada e as 

pessoas. Célia Silva, disse ainda que a cidade está necessitada e, no caso da rua Infante D. 

Henrique, a haver intervenção seria do princípio ao fim da rua, e concluiu a sua intervenção 

dizendo que as fitas colocadas pela Proteção Civil não são suficientes para a segurança da 

pessoas, não obstante as mesmas não terem o cuidado de se proteger. ------------------------------------   

Pediu a palavra Miguel Madeira, que clarificou que a intenção da Moção não é a colocação de 

tapumes em todos os edifícios devolutos mas apenas naqueles que estão actualmente sinalizados 

com fitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra João Brás, da bancada da CDU, que informou que na zona da Av. 25 de 

Abril, também caiu um bocado de estuque numas varandas com problemas de manutenção e 

disse que compreende a intenção da Moção e irá votar favoravelmente. ----------------------------------  

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que disse compreender as 

motivações da Moção mas a posição tomada pela sua bancada tem a ver com o pedido 

explanado na Moção e que é colocar tapumes em todos os edifícios devolutos da cidade. ----------  

Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que não concorda com o 

que foi dito por António Vitorino por achar que a Moção não se resume apenas aos edifícios 

devolutos mas também refere outras situações. --------------------------------------------------------------------   

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

tendo sido rejeitada, conforme quadro seguinte: 
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De seguida, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Célia 

Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que apresentou a Moção nº 2, cujo teor aqui se 

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

 

Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse que o 

Auditório precisa de um plano estratégico para se saber qual a sua viabilidade e não obstante a 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor    3 1 4 

Abstenções  4 2   6 

Votos contra 7     7 
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pertinência da Moção o problema vai além de simples reparações. ----------------------------------------  

Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que ao longo dos 

anos foram construídos grandes elefantes brancos na cidade e que não sabe se será mais viável 

deitar abaixo do que reparar, sendo que considera o auditório um símbolo da cidade, não 

existindo na cidade uma estrutura , para espectáculos de Verão, que leve tanta gente só que não 

lhe foi dado o devido valor. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que chamou a 

atenção para o facto de não ter falado em demolir o auditório. ----------------------------------------------  

Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse ter entendido a ideia 

não obstante pensar que a mesma não estará fora da mesa. --------------------------------------------------  

Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse ser 

um acérrimo defensor dos provérbios populares e que neste caso concreto assenta que nem 

sopinha no mel ou seja “ quem nasce torto tarde ou nunca se endireita” pois considera a 

construção do Auditório uma aberração por não ter sido dimensionada para tal e por não se dar 

ouvidos a técnicos especializados para adaptar o espaço com uma acústica decente tendo-se 

gasto uma “pipa” de massa para a cobertura e nada de acústica. -------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção Armando Santana disse ser a favor da manutenção de todos 

os espaços que tenham viabilidade na cidade mas, no caso concreto, tem muitas dúvidas sobre 

será uma boa prática gastar mais dinheiro sem ter um bom plano de intervenção. --------------------  

Pediu a palavra João Brás, da bancada da CDU, que chamou a atenção para o facto de ser um 

edifício público e que no passado viu lá bons espectáculos, conseguia-se ver e ouvir em 

condições, pelo que à partida a sua posição é sempre contra a demolição de edifícios públicos e, 

tendo em conta o que aconteceu com o Pavilhão Ginmodesportivo, prefere pensar em fazer as 

melhorias necessárias e arranjar um programa cultural adequado ao espaço. ---------------------------  

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

tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte: 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7 1 1 3 1 13 

Abstenções   1   1 

Votos contra  3    3 
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De seguida, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a João 

Brás, da bancada da CDU, que apresentou a Moção nº 3, cujo teor aqui se anexa:  --------------   
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Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que se 

identificava com o teor da Moção e que por isso a sua bancada votaria a favor. -----------------------  

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que disse não considerar 

justas as criticas feitas aos anteriores governos do Partido Socialista, no que respeita à 

destruição do Serviço Nacional de Saúde não obstante e considerando que o conteúdo da 

mesma é bastante justo, porque o que todos pretendem é um serviço nacional adequado e que 

sirva as populações manifestou a intenção da sua bancada em votar a favor. ----------------------------  

Pediu a palavra João Brás, da bancada da CDU, que lembrou que foi durante um governo de 

José Sócrates que foi assinado um acordo entre o PS e o PSD, que permitiu os cortes e o 

subfinanciamento na saúde, na educação, assim como os cortes no subsídios de Natal, já para 

não falar dos milhares profissionais de saúde que trabalham a recibo pelo país fora. -----------------  

Pediu a palavra Sara Rosado, da bancada do Partido Socialista, que disse não se rever na 

grande maioria dos considerandos que constam na Moção apesar de concordar que os 

problemas existentes nos hospitais do Algarve já subsistem há muito tempo, nomeadamente no 

Hospital de Portimão onde se chegou ao ponto de faltar medicamentos e materiais o que 
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considera preocupante e indigno para os utentes e para os profissionais que lá trabalham. ---------  

Na continuação da sua intervenção Sara Rosado, disse que o problema não tem a ver com o 

modelo de gestão porque na sua opinião, seja qual for o modelo de gestão que se escolha, não 

pode faltar pessoal, não pode faltar medicamentos e não pode faltar valências pelo que 

considera urgente que alguém faça alguma coisa. Apesar de considerar legitima a exigência, que 

aliás deve ser a exigência de todos, Sara Rosado, disse que não iria votar a favor por não 

concordar que o problema esteja no modelo de gestão, apesar de concordar que o mesmo deve 

ser ponderado e estudado, e que o problema tem que se resolvido, apesar de o que se venha a 

decidir, porque precisamos de uma prestação de saúde sólida e digna para todos. --------------------  

Sara Rosado informou que iria apresentar uma declaração de voto, cujo teor aqui se anexa: ------   
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Não havendo mais 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, cumprimentou todos os presentes e não obstante 

a mesma já ter sido enviada a todos os membros colocou-se à disposição da Assembleia. ----------  

Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que recomendou 

que na informação constasse dados sobre a conservação e manutenção de espaços públicos. ------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que referiu que a manutenção 

nem sempre é assegurada da melhor maneira, pelo facto de se fazer a manutenção de quatro 

jardins e em todos os jardins-de-infância com apenas três funcionários. ----------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, informou que está a decorrer um concurso 

para a admissão de mais dois funcionários.  -----------------------------------------------------------------------  

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia informou que este ano o trabalho de limpeza de 

bermas da zona rural da freguesia foi feito por uma empresa privada por não ser possível 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7  2 3 1 13 

Abstenções  2    2 

Votos contra  2    2 
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assegurar um trabalho em condições apenas com três funcionários, e que espera com a admissão 

de mais dois funcionários fazer muito mais. -----------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do Bloco de Esquerda, que questionou o executivo 

relativamente aos subsídios atribuídos ao Clube da Pedra Mourinha e ao Clube Carrasquense. 

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que gostava que todos os clubes 

fizessem pela vida e que todos tivessem sede própria mas que, enquanto isso não acontece, a 

Junta continuará a apoiar, dentro das suas possibilidades. Em relação aos dois clubes 

mencionados, Álvaro Bila, explicou que o subsídio atribuído ao clube Carrasquense ficou a 

dever-se à sua participação na Semana Sénior e em relação ao Clube da Pedra Mourinha, 

Álvaro Bila, disse que foi uma decisão politica do seu executivo pelo facto deste estar a apoiar a 

Junta de Freguesia, no Posto Público de Internet e no Centro de Convívio da Pedra Mourinha.  

Álvaro Bila, disse que irá continuar a ajudar todos os clubes que sejam merecedores dessa 

ajuda porque é norma do seu executivo deslocar-se aos clubes e ver as actividades que realizam, 

pelo que, de uma maneira geral, sabe como são utilizados os subsídios que a Junta atribuí. -------  

Passou-se de seguida ao Ponto 4 - Apreciação e Votação da 2ª Revisão Orçamental;   

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, para explicar que as duas 

modificações feitas se devem à necessidade de abrir uma rúbrica para o dinheiro que se recebeu 

do IMI, procedimento que decorre da Lei, e a outra modificação deve-se ao facto de ter sido 

lançado em donativos o eventual apoio de uma seguradora para a actividade “Música no 

Coreto”, apoio esse que entretanto foi assegurado por uma Óptica, daí a necessidade de alterar 

a rúbrica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que perguntou 

qual a representatividade desse valor em termos percentuais. ------------------------------------------------  

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

imediata para a questão mas comprometeu-se em o posteriormente. ---------------------------------------  

Pediu a palavra João Brás, da bancada da CDU, que questionou o executivo relativamente às 

modificações apresentadas e se of acto de se ter gasto menos do que o previsto nalgumas 

rúbricas se deve ao facto de ter ficado alguma coisa por fazer. -----------------------------------------------   

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, considerou a questão pertinente e explicou que 

para se abrir uma nova rúbrica é necessário retirar verba de uma outra e foi decido retirar da 

rúbrica de Conservação de Bens que era onde havia verba disponível. -----------------------------------  
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Pediu a palavra João Brás, da bancada da CDU, que perguntou se o facto de haver dinheiro 

nessa rúbrica significa que alguma coisa ficou por fazer. ------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta, que explicou que o dinheiro foi retirado 

dessa rúbrica porque era onde havia verba disponível para o efeito e disse ainda que apesar do 

presente assunto não necessitar da aprovação de a Assembleia, por decorrer da Lei, no entanto 

devido à necessidade de se abrir uma rubrica o executivo achou por bem trazer o assunto à 

apreciação da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Assembleia, colocou o ponto 4 à votação, tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro 

seguinte: 

 

Passou-se de seguida ao Ponto 5 – Discussão e Votação do Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Junta de Freguesia de Portimão para o ano de 2017;----------- 

Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que questionou o 

executivo relativamente a um detalhe contabilístico que na sua opinião não está correcto.---------- 

O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, informou que se tratou de um erro 

e que o mesmo iria ser rectificado.------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Custódio Coelho, membro da bancada da Coligação Servir Portimão, que 

considerou o orçamento pouco ambicioso, para um executivo que tem recursos e que já provou 

ser capaz de fazer mais, e deixou um elogio ao equilíbrio das suas contas que gostava que 

servisse de pedagogia para os órgãos autárquicos do concelho. --------------------------------------------  

Em resposta a Custódio Milhano, o Presidente da Junta de Freguesia, Álvaro Bila, disse que o 

executivo prima pelo equilíbrio das suas contas e sente que existe um reconhecimento por parte 

das pessoas pelo facto de se utilizar bem o dinheiro que é da freguesia.----------------------------------- 

Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, informou que já há dinheiro para a construção 

da nova sede e disse que apesar de ter muito gosto em fazer mais com menos, não pode deixar 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7 4 2 3  16 

Abstenções     1 1 

Votos contra       
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de referir que esse facto muito se deve à colaboração das associações que estão sempre 

disponíveis para colaborar com a Freguesia.---------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia, colocou o ponto 4 à votação, tendo sido aprovado por maioria, conforme quadro 

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

 

Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que, em tom de 

brincadeira, disse não ser bom deixar muito dinheiro para outros gastarem porque diz a história 

que alguém deixou e não deu bom resultado e fazendo alusão a algo que o seu pai sempre lhe 

disse que se deve ter muito cuidado com o nosso dinheiro mas que ainda se deve ter mais 

cuidado com o dinheiro que não é nosso.--------------------------------------------------------------------------- 

Para terminar a sua intervenção Armando Santana, desejou um Bom Natal e Feliz Ano Novo 

a todos os presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que informou que mandou 

construir uma cobertura para tapar os trabalhos de a escavação, de modo a protege-la da chuva 

e das intempéries em geral, e manifestou o seu agrado por ver que a  maior parte dos membros 

da Assembleia estiveram presentes nas celebrações do Dia da Cidade, apesar de as mesmas se 

terem realizado a um dia de semana.--------------------------------------------------------------------------------- 

Para terminar a sua intervenção Álvaro Bila convidou todos a participar no Almoço Solidário e 

desejou a todos Boas Festas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que desejou em nome da sua 

bancada Boas Festas a todos os presentes.--------------------------------------------------------------------- 

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

Poucochinho, apresentou os votos de Boas Festas e 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 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7 3 2   12 

Abstenções  1  3 1 5 

Votos contra       
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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 


