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Aos vinte e oito dias mês de Junho de dois mil e dez, 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; Ana Cristina Bentes Pêra; 1ª 

Secretária, Amílcar de Sousa Bentes, 2º Secretário, Filipe Alexandre Reis Santos, Ana 

Cristina Sales Calvinho, Raquel Sofia dos Santos Silva Tuta, José Carlos Nunes Lourenço, 

Pedro Filipe da Conceição de Jesus, Filipa Alexandra Severino Florêncio, Ana Sofia de 

Oliveira Vicente Conceição, Nuno Miguel da Silva Encarnação, pelo Partido Socialista; 

Hernâni José Dias de Sousa Correia, Pedro Humberto Castelo Terras Xavier, Tânia Isabel 

Termentina Bicho, João Carlos Rodrigues dos Santos, Manuel Henrique de Sá Couto Costa 

Valente, pelo Partido Social Democrata, Simeão Leonor Quedas, pelo Bloco de Esquerda, 

Damião Costa Sequeira, pela CDU e Vasco António Guerreiro Carapucinha, pelo CDS  

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

1º - Período de intervenção do público;  -------------------------------------------------------------------  

2º - Período de antes da ordem do dia;  --------------------------------------------------------------------  

3º - Informação da Presidente da Junta; ------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, abriu a Assembleia informando a 

ausência da Presidente da Junta, Dra. Ana Figueiredo, devido a doença. De seguida deu 

conhecimento à Assembleia da correspondência recebida, nomeadamente da Casa Civil da 

Presidência da República, do Gabinete do Primeiro Ministro, dos Grupos Parlamentares do 

PCP, Verdes, CDS-PP e PS referindo o encaminhamento dado à correspondência enviada 

pela Assembleia de Freguesia de Portimão. ----------------------------------------------------------------------  

Prosseguiu lendo uma carta enviada pelo munícipe Mário Freitas cujo teor se anexa.  --------------  
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Passou-se de seguida à votação da ultima acta. ------------------------------------------------------------------  

 Antes da votação da mesma Pedro Xavier, da bancada do PSD, pediu a palavra para sugerir 

que, relativamente a uma das intervenções do Sr. Simeão Quedas, da bancada do BE, fosse 

retirada a frase “nota de humor” , referida na pagina 30, da mesma acta, uma vez que a sua 

utilização  poderia ser interpretada como falta de seriedade do órgão a que pertence. ---------------  

Simeão Quedas, da bancada do BE, relativamente a este assunto, disse que mantinha o que 

estava na acta e não via necessidade de se proceder a qualquer alteração. -------------------------------  

O Presidente da Mesa de Assembleia colocou a acta a votação tendo-se obtido o seguinte 

resultado:  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 9 5 1 1 1 17 

Abstenções 2     2 

Votos contra       

Assim a acta foi aprovada por maioria. --------------------------------------------------------------------------  

Passou-se então ao ponto nº 1- Período de intervenção do público, o Presidente da 

Mesa de Assembleia questionou o público presente em matéria de intervenção não havendo 

qualquer inscrição para o efeito.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo a Ordem de Trabalhos, o Presidente da Assembleia passou ao ponto nº 2 - 

Período antes da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------  
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Iniciou este ponto informando que a mesa recebeu 6 moções as quais seriam lidas pelos 

membros de cada partido, à excepção do PSD que pediu para que a moção fosse lida pelo 

Presidente da Mesa da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------  

A primeira moção a ser apresentada foi a da CDU, lida pelo Sr. Damião Sequeira, cujo teor 

aqui se anexa: 

 

O Presidente da Mesa de Assembleia colocou a Moção a discussão não havendo qualquer 

intervenção a mesma foi posta a votação tendo-se obtido o seguinte resultado. -------------------------  
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Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11     5 1 1 1 19 

Abstenções       

Votos contra       

A proposta foi aprovada por unanimidade e foi prestado um minuto de silêncio em 

memória de José Saramago. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuando no Período antes da ordem do dia Damião Sequeira, da bancada da CDU, 

leu a segunda moção, cujo teor se anexa: 

 

O Presidente da Mesa de Assembleia colocou a Moção a discussão, não havendo qualquer 

intervenção a mesma foi posta a votação tendo-se obtido o seguinte resultado. -------------------------  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 5 1 1 1 19 

Abstenções       

Votos contra       
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Assim a segunda Moção apresentada pela CDU foi aprovada por unanimidade. ----------------  

Ainda no Período antes da ordem do dia Damião Sequeira, da bancada do PCP, leu a 

terceira moção, cujo teor se anexa: -----------------------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Mesa de Assembleia colocou a Moção a discussão.  -----------------------------------  

Hernâni Correia, da bancada do PSD, interveio para dizer que a CDU não é o único partido 

preocupado com a crise, que concorda com algumas ideias mencionadas na Moção, com outras 

discorda por completo, pelo que o seu partido irá votar contra. ---------------------------------------------   

Damião Sequeira, da bancada da CDU, responde que a nossa realidade nada tem a ver com a 

da ex-União Soviética, refere que o mais atingido com a crise é o pequeno comércio, que não 

são nem a favor nem contra as grandes superfícies e acrescenta que, se forem criadas condições 

e tomadas algumas medidas, o pequeno comércio tem condições de sobreviver. -----------------------  
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Pedro Xavier, da bancada do PSD, pede a palavra para dizer que gostou de 50% da Moção e 

não gostou dos outros 50%. Disse que o PSD sempre defendeu as questões sociais e que 

compreende o PCP quando diz que se preocupa com a população desfavorecida. -------------------  

Continua dizendo que o problema não tem a ver com PIB mas sim com a distribuição da 

riqueza e que o que devia preocupar, tanto o PCP como o PSD, é o rendimento nacional, no 

entanto não existe essa preocupação devido à lógica da economia que é capitalista, funciona a 

lei da oferta e da procura. Disse que o Estado deve ser supervisor e que ao não exercer essa 

supervisão, falha. Relativamente à fuga de capitais disse que se sabe quem são os culpados mas 

que não existe em Portugal um mecanismo para investigar o problema. ----------------------------------  

Em relação ao orçamento de Estado 2009 Pedro Xavier referiu que o Estado devia ter feito 

cortes, deu como exemplo a construção de auto-estradas e compra de carros, mas não os fez. -----  

Acrescentou ainda que a CDU devia ter criticado o Partido Socialista aquando da atribuição 

de subsídios, em 2009, para os quais não tinha dinheiro e que acabou por retirar nos últimos 

dois meses.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda uma intervenção do ex-Ministro da Economia, Augusto Mateus, que aconselhou 

a não se gastar mais do que ganhamos.  ----------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa da Assembleia colocou a Moção a votação tendo-se obtido o seguinte 

resultado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor   1 1  2 

Abstenções 3     3 

Votos contra     8  5          1 14 

Assim a terceira Moção apresentada pelo Partido Comunista Português foi rejeitada por 

maioria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida passou-se à leitura da Moção apresentada pelo Bloco de Esquerda, cujo teor se 

anexa: 
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O Presidente da Mesa de Assembleia colocou a Moção a discussão. ------------------------------------  

Tânia Termentina, da bancada do PSD, pediu a palavra para perguntar se o sentido da 

Moção era votar contra o encerramento das escolas ou votar para que este encerramento fosse 

uma decisão camarária. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa de Assembleia voltou a ler a segunda parte da Moção para que não 

houvesse dúvidas quanto à finalidade da Moção. ----------------------------------------------------------------   

Damião Sequeira, da bancada da CDU, pediu a palavra para declarar o seu apoio a esta 

Moção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hernâni Correia, da bancada do PSD, questionou a Mesa de Assembleia no sentido de saber 

se no concelho de Portimão havia alguma escola em situação de fechar. ---------------------------------  

O Presidente da Mesa da Assembleia respondeu que, conforme informação de um vereador da 

Câmara Municipal de Portimão, não havia qualquer escola nesta situação. ----------------------------  

Hernâni Correia, da bancada do PSD, pede a palavra para, de uma maneira geral, elogiar a 
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rede escolar do concelho de Portimão criticando apenas a falta de condições de algumas escolas 

nomeadamente acessibilidades e climatização. --------------------------------------------------------------------  

Damião Sequeira, da bancada da CDU, pediu a palavra para referir, como exemplo, o 

encerramento da Escola de Arão, há uns anos atrás e a Escola das Vendas onde foram os 

próprios pais que compraram os aquecedores para que as crianças não passassem frio. Finalizou 

dizendo que, embora no nosso concelho não se ponha o problema de encerramento de escolas, 

devemos solidarizar-nos com as outras regiões onde o problema é uma realidade.  -------------------   

O Presidente da Mesa de Assembleia interveio para, apenas a título de curiosidade e no 

âmbito da sua experiencia como antigo Vereador da Cultura da Câmara Municipal de 

Portimão, referir um artigo que saiu na imprensa Mundial, há uns quinze anos atrás, que 

contava a situação de uma Professora, na Suécia, que se deslocava, de barco, a uma ilha para 

dar aulas a apenas a 1 aluno. ------------------------------------------------------------------------------------------   

Filipe Santos, da bancada do PS, pediu a palavra para questionar o encerramento das escolas, 

com menos de vinte e um alunos, do ponto de vista pedagógico uma vez que estes alunos não 

são todos do mesmo ano. Defende que o encerramento de escolas deverá ser decidido em 

conjunto com as autarquias e manifestou que a bancada do PS iria votar contra. ---------------------  

Simeão Quedas pediu a palavra para esclarecer que a pretensão da Moção é a de solidarização 

com todas as freguesias do país. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Tânia Termentina, da bancada do PSD, pediu a palavra para realçar a necessidade de 

desmistificar o encerramento das escolas. ---------------------------------------------------------------------------  

Defende que as autarquias deverão fazer um esforço para optimizar as infra-estruturas 

existentes, fechar as que já não oferecem as condições necessárias e melhorar as existentes. 

Defende, ainda, que seja feita pressão no sentido de as câmaras terem mais poder decisório 

neste assunto para que não seja uma decisão tomada apenas a nível do governo. ----------------------   

Damião Sequeira, da bancada da CDU, pede a palavra para contar a sua experiencia 

enquanto aluno primário numa sala onde eram leccionados os vários anos escolares e onde, 

mesmo assim, havia sucesso escolar. ---------------------------------------------------------------------------------  

Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, pede a palavra para dizer que, também ele, 

frequentou uma escola onde na sala de aula eram leccionados os vários anos escolares não 

vendo por isso que este seja um motivo válido para o encerramento de escolas e que o mesmo só 

irá contribuir para a desertificação e desaparecimento de pequenas aldeias. ----------------------------  
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Filipe Santos, da bancada do PS, responde que não pretendeu colocar em causa o quadro de 

competências dos professores mas entende que existe maior dificuldade em leccionar numa 

turma onde coexistem todos os anos escolares. Defende que o problema da desertificação não é 

uma consequência directa do encerramento de escolas.  -------------------------------------------------------  

Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, responde que o encerramento das escolas contribui 

para a desertificação das aldeias e informa que no 1º ciclo não existe um professor para cada 

disciplina. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa de Assembleia colocou a Moção a votação tendo-se obtido os seguintes 

resultado:  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor   1 1 1  3 

Abstenções 4        4     8 

Votos contra     7 1     8 

Assim a Moção apresentada pelo Bloco de Esquerda foi rejeitada por maioria. 

Prosseguindo os trabalhos Filipe Santos lê a Moção apresentada pelo Partido Socialista cujo 

teor se anexa: 
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O Presidente da Mesa colocou a Moção a discussão da Assembleia. ------------------------------------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, pediu a palavra para perguntar em que contexto o PSD é 

mencionado na respectiva Moção. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa de Assembleia volta a ler parte da moção. -----------------------------------------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, pede a palavra para esclarecer que o PSD, principalmente 

o PSD do Algarve, é desde o início contra as portagens na Via do Infante. ----------------------------  

Filipe Santos, da bancada do PS, pediu a palavra para dizer que a Moção não se dirige apenas 

ao PSD do Algarve mas sim ao PSD a nível nacional. -------------------------------------------------------  



AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo 
 

  
Acta nº 4/2010 

 

48 
 

 

Pedro Xavier, da bancada do PSD, volta a intervir para refutar a acusação que foi dirigida ao 

PSD e que inclusivamente vai apresentar uma Moção que vai comprovar a posição do Partido 

neste assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa colocou a proposta a votação tendo-se obtido o seguinte resultado:  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11  1 1  13 

Abstenções          2         1  3 

Votos contra    3     3 

Assim a proposta apresentada pelo Partido Socialista foi aprovada por maioria. 

Ainda no Período antes da ordem do dia Pedro Xavier lê a Moção apresentada pelo 

PSD cujo teor se anexa: 
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O Presidente da Mesa de Assembleia colocou a Moção a discussão, não havendo qualquer 

intervenção a mesma foi posta à votação tendo-se obtido o seguinte resultado. -------------------------  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 5 1 1 1 19 

Abstenções       

Votos contra       

Assim a proposta apresentada pelo Partido Social Democrata foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda no Período Antes da Ordem do Dia e relativamente à constituição da comissão 

para o Regimento, o Presidente da Mesa de Assembleia solicita que sejam indicados os nomes 

dos membros do PS e do PSD que irão integrar a mesma comissão. Foram indicados Filipe 

Santos, pelo PS e Pedro Xavier, pelo PSD. ---------------------------------------------------------------------   

Dando início ao Ponto 3 - Informação da Presidente da Junta, o Presidente da Mesa 

de Assembleia referiu, mais uma vez, a ausência da Dra. Ana Figueiredo e deu a palavra ao 

Sr. Álvaro Bila, secretário da Junta de Freguesia, e representante da Presidente na presente 

Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Álvaro Bila, Secretário da Junta de Freguesia, saudou os presentes, dispensou-se de ler a 

Informação da Presidente por a mesma ter sido enviada a todos os presentes e colocou-se à 

disposição da Assembleia para esclarecer as dúvidas existentes. --------------------------------------------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, pergunta, relativamente a participação da Junta na reunião 

da Protecção Civil, quais os aspectos positivos e negativos do Plano de Emergência Municipal.    
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Álvaro Bila referiu como maior problema a parte antiga da cidade e o estacionamento 

desordenado assim como o difícil acesso a algumas ruas em caso de incêndio. Referiu, ainda, o 

apoio da Junta de Freguesia de Portimão e da Câmara Municipal de Portimão na compra de 

uma viatura mais pequena para aceder, mais facilmente, às ruas da zona velha da cidade.  --------  

Pedro Xavier, da bancada do PSD, concluiu que falta uma rede de bocas-de-incêndio na 

malha antiga da cidade que possa ajudar na intervenção das viaturas e informou, na sua 

qualidade de Técnico Superior de Higiene e Segurança, que as bocas-de-incêndio próximo dos 

edifícios reduzem drasticamente o grau de sinistralidade.  ----------------------------------------------------  

Pedro Xavier pergunta se não seria pertinente fazer uma inventariação mais exaustiva das 

bocas-de-incêndio existentes e colocar mais algumas na malha antiga da cidade. ----------------------  

Álvaro Bila responde que as bocas-de-incêndio da freguesia estão todas inventariadas pelo 

departamento da Protecção Civil da Câmara Municipal de Portimão mas que, uma vez que as 

bocas-de-incêndio não apagam fogos, não é esse o maior problema mas sim os acessos dentro da 

cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo a sua intervenção Pedro Xavier pergunta se o executivo da Junta de Freguesia 

está satisfeito com Estudo sobre a Segurança que existe actualmente. ------------------------------------  

Álvaro Bila antes de responder à pergunta refere que a suspensão do Estudo por parte da Junta 

teve a ver com a existência de um idêntico realizado pela Câmara Municipal de Portimão, mas 

que o executivo da Junta de Freguesia não está satisfeito com o resultado do mesmo. ---------------  

Pedro Xavier continua a sua intervenção sugerindo, relativamente ao ponto 2.8 da Informação 

Escrita, sobre a Delegação de Competências, que o executivo quantificasse em euros os sessenta 

e oito pedidos efectuados, para esclarecimento da Assembleia e da população em geral. -----------   

Álvaro Bila responde enaltecendo o excelente trabalho realizado pela Junta de Freguesia nas 

escolas e explica que devido ao carácter urgente de todos os pedidos torna-se difícil a sua 

quantificação, por não ser possível pedir orçamentos para todos e também por a maior parte 

destes pedidos serem resolvidos pelas duas equipas de trabalho existentes na Junta de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedro Xavier pergunta se o executivo tem conhecimento do número de desempregados 

existentes na freguesia de Portimão no mês de Maio. ----------------------------------------------------------  

Álvaro Bila responde que não sabe uma vez que essa estatística não é feita por funcionários da 

Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Pedro Xavier disse que, uma vez que existe na Junta de Freguesia um serviço em colaboração 

com IEFP, seria conveniente que houvesse esse conhecimento por parte dos serviços da Junta 

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

Pedro Xavier desafia o executivo a fazer um estudo que caracterize o tipo de desempregados 

existente na freguesia e que saídas para o desemprego em Portimão. -------------------------------------  

De seguida Damião Sequeira pede a palavra para referir que a cidade de Portimão tem um 

casco de cidade antiga onde em cada esquina é lastimável o panorama urbanístico de 

degradação de muitos edifícios e questiona a utilidade e a actividade da Sociedade de 

Reconstrução Urbana que foi criada para o efeito. Refere as dificuldades sentidas pelos 

pequenos empresários empreiteiros que não têm trabalho e sugere que a SRU, no âmbito da 

requalificação urbana, dê trabalho a estes pequenos empreiteiros contribuindo para a redução 

do desemprego na construção civil.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Damião Sequeira continua a sua intervenção defendendo a criação de um parque de 

caravanismo na freguesia de Portimão referindo o caso de um investidor estrangeiro interessado 

em abrir um e que não houve qualquer interesse por parte da Câmara Municipal de Portimão, 

sendo o mesmo criado no sul de Espanha. -------------------------------------------------------------------------  

Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, questiona o executivo sobre uma possível admissão, 

a título efectivo, dos funcionários que estão ao serviço da Junta, através do protocolo existente 

com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito dos CEI. -----------------------------  

Álvaro Bila responde que a admissão desses funcionários está directamente relacionada com o 

protocolo de Delegação de Competências que a Junta tem com a Câmara Municipal de 

Portimão, o qual contempla apenas pequenos arranjos e não tem carácter definitivo, sendo este 

último o motivo principal para que a Junta não possa tomar a responsabilidade de admitir  

funcionários que ponham em causa a sua estabilidade financeira. ------------------------------------------  

Pedro Xavier volta a pedir a palavra para perguntar ao executivo o que vai fazer com o dinheiro 

que sobrou da construção do Coreto. --------------------------------------------------------------------------------  

Álvaro Bila responde que até ao momento as despesas do Coreto estão em 148.000,00 e que o 

executivo prevê utilizar o restante na cobertura do Parque Infantil.  ---------------------------------------  

Pedro Xavier pergunta se a obra da cobertura do parque infantil prevê a celebração de outro 

protocolo com a Câmara Municipal de Portimão. --------------------------------------------------------------  

Álvaro Bila volta a frisar que as despesas com o Coreto ainda não estão totalmente 
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contabilizadas pelo que não pode precisar o que irá ser feito com o dinheiro que irá sobrar mas 

que, em princípio irá ser utilizado na cobertura do Parque assim como deverá ser efectuado um 

protocolo com a autarquia para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------  

Vasco Carapucinha pede a palavra para perguntar porque motivo ainda não foi recolocado o 

quiosque da Casa da Nossa Senhora da Conceição. -----------------------------------------------------------  

Álvaro Bila responde que realmente o quiosque deveria ter sido recolocado de imediato mas o 

IPTM definiu uma zona onde já se encontrava um outro quiosque sendo esse o motivo da não 

recolocação do referido equipamento aguardando-se que o IPTM informe um outro local para 

o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pedro Xavier pergunta quando é que o executivo pretende efectuar o pagamento das senhas de 

presença. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Álvaro Bila respondeu que iria questionar os serviços sobre o assunto mas adiantou que o 

motivo seria a não informação do número de NIB por parte de alguns membros da Assembleia.  

Não havendo mais pedidos de esclarecimento, o Presidente da Mesa de Assembleia, dá por 

encerrada esta sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 24 horas.  --------------------------------------  

 

 

 

A Mesa da Assembleia de Freguesia, 

 

O Presidente da Mesa 

 

 

A 1ª Secretária 

 

 

O 2º Secretário  

 

 

 


