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Aos vinte dias do mês de Junho de dois mil e sete, 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: ----------------------------------------------  

Filipe Mesquita Vital, Presidente da Mesa, Maria Fernanda Neves da Silva, 1ª 

Secretária, João Carlos Miguel Monteiro, 2º Secretário, Ana Cristina Sales Calvinho, 

António Alves Alferes Pereira, Dionísio António dos Santos Filipe, Estela dos Reis 

Alves Belchior e João Miguel Guerreiro do Carmo Júdice, pelo Partido Socialista; José 

Francisco Conceição Sanches e Victor Custódio, pela CDU; Ana Carla Estrela da Silva 

Abreu, Maria Gabriela Silva, Vasco António Guerreiro Carapucinha, José António 

Gomes Cabeça, António Luís Santos Marcelo, e João Carrasquinho, pela Coligação 

Portimão Primeiro, Simeão Leonor Quedas, pelo Bloco de Esquerda e Ângela 

Margarida Gomes, pela Solução por Portimão. -----------------------------------------------------  

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

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

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

3º - Apreciação do Inventário de todos os bens;  ---------------------------------------------------  

4º - Informação da Presidente da Junta.  -------------------------------------------------------------  

Aberta a sessão, o Presidente da Mesa, Sr. Filipe Mesquita Vital, procedeu à leitura do 

pedido de substituição de Sara Miriam Boto da Silva do CDU, pelo membro Sr. Victor 

Custódio.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa, dá a palavra ao público, de 

acordo com o ponto 1. Neste contexto, o Sr. Mário Freitas pede a palavra para se 

congratular com o trabalho desenvolvido pelo executivo da Junta. Alerta, de seguida, 

para o estado em que se encontra o asfalto da rua frente à antiga inspecção de 

automóveis, bastante danificado e sem linha separadora da via.  -----------------------------  

De seguida, o senhor Presidente da Mesa inicia os trabalhos do ponto 2 da agenda, 

Período antes da ordem do dia, dando a palavra ao membro Simeão Quedas, do 

Bloco de Esquerda, que lê a 1ª moção presente à Mesa, que se traduz numa 

recomendação ao Executivo Camarário no sentido de, quanto antes, promover a 

solução e valorização da Casa das Artes. -----------------------------------------------------------  

Em resposta, o membro da bancada do PS, António Alves esclarece que a Casa das 

Artes está num processo de transformação para, possivelmente, vir a ser uma Escola 
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de música, razão pela qual se poderá dever o não investimento nas melhorias que 

aquele espaço necessita para se dignificar.  --------------------------------------------------------  

Posta à votação, a referida moção é aprovada com 7 votos contra e 1 abstenção do 

Partido Socialista e 10 votos a favor das restantes bancadas.  ---------------------------------  

De seguida, o membro da bancada da CDU, Sr. Victor Custódio lê a 2ª moção em que 

os elementos da CDU representados nesta Assembleia saúdam o 30º aniversário do 

Poder Local, exigindo a concretização da regionalização, opondo-se às medidas 

tendentes ao seu desfiguramento.  --------------------------------------------------------------------  

Ana Abreu, da coligação Portimão Primeiro, pede a palavra, manifestando que, no que 

do seu ponto de vista lhe diz respeito, considera que a regionalização é uma questão 

de extrema importância, fundamentalmente para o Algarve. Não sabe, todavia, qual o 

modelo que melhor se adapta às reais necessidades do país. Refere ainda que 

importa que se criem condições para um sério debate sobre esta matéria.  ----------------  

O Presidente da Mesa manifesta que concorda com algumas questões insertas na 

moção, mas discorda de outras. Entende que o Algarve necessita, urgentemente, de 

ter o poder mais perto dos algarvios. A regionalização é importante, bem mais 

importante do que a definição do modelo, uma vez que este, com o tempo, pode ir 

sofrendo adaptações. Em virtude de, muito embora concorde com a regionalização, 

haver coisas com as quais não concorda na moção, irá votar contra a mesma. A 

moção é aprovada com 8 votos contra do PS e 10 votos a favor das restantes 

bancadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, Victor Custódio, da CDU, lê a 3ª moção que faz uma saudação à greve 

geral, saudando em especial a unidade e determinação dos trabalhadores da região 

do Algarve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ana Abreu pede a palavra para se manifestar referindo que há coisas que não têm 

discussão, sendo o direito à greve, uma delas. Relativamente à moção apresentada 

refere que há muito sentimento à mistura que ultrapassa os desígnios da convocação 

desta greve, pelo que a sua bancada se vai abster. A moção é rejeitada por 8 votos 

contra do PS, 6 abstenções da coligação Portimão Primeiro, 1 abstenção do BE, 1 

abstenção da Solução para Portimão e 2 votos a favor da CDU.  -----------------------------  

De seguida, o membro Sr. José Sanches lê a 4ª moção, manifestando que os 

elementos eleitos pela CDU para esta Assembleia de Freguesia vêm protestar pelo 

facto de, na discussão das moções apresentadas pelas várias bancadas, conforme 
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vem reflectido nas actas, toda a argumentação contrária à sua aprovação ser 

produzida pela Sr.ª Presidente da Junta, manifestando que a mesma deverá abster-se 

de intervir no período antes da ordem do dia, uma vez que a sua presença nesta 

Assembleia se destina tão só a prestar esclarecimentos sobre as matérias da Junta de 

Freguesia; por outro lado, refere ainda que a Sr.ª Presidente, quanto a determinadas 

questões, tenta condicionar as intervenções da bancada da CDU, sob o pretexto de 

esta bancada ter 2 elementos no executivo da Junta.  -------------------------------------------  

Ana Abreu pede a palavra para referir que quando se aceitam determinados acordos, 

por vezes acontecem destas situações. Salienta que muitas vezes são os elementos 

da Assembleia que necessitam dos esclarecimentos da Sr.ª Presidente da Junta e os 

solicitam, pelo que não entende esta moção, parecendo que se trata de um amuo.  -----  

José Sanches afirma que a moção não visa pessoalmente a Sr.ª Presidente da Junta, 

mas refere-se fundamentalmente à moção apresentada na sessão anterior sobre o 

encerramento dos serviços dos SAP.  ----------------------------------------------------------------  

Ana Calvinho refere que é importante que a todo o momento esta Assembleia possa 

ter informações adicionais. Entende que a Sr.ª Presidente da Junta as deve dar. A 

bancada do PS não precisa da ajuda da Sr.ª Presidente no que à Assembleia diz 

respeito. Entende que o executivo da Junta é bastante coeso e que está a prestar um 

excelente trabalho à Freguesia.  -----------------------------------------------------------------------  

José Sanches afirma desconhecer que haja um acordo entre a CDU e o PS, apenas 

um entendimento.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Mesa manifesta que esta Assembleia tem um regimento que, 

presume, dá liberdade à Sr.ª Presidente para dar as respostas que lhe são solicitadas. 

Propõe que se faça uma reunião com um elemento de cada bancada para se decidir 

se a Sr.ª Presidente da Junta deve ou não responder antes da ordem do dia.  ------------  

António Alves manifesta que entende que a moção não está muito clara e que 

pretende que a Sr.ª Presidente da Junta continue a dar as respostas que lhe forem 

solicitadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Posta à votação esta moção foi rejeitada com 8 votos contra do PS, 6 contra da 

coligação Portimão Primeiro, 1 da Solução para Portimão e 2 votos a favor da CDU.  ---  

De seguida, Ângela Gomes lê a 5ª moção que alerta para a necessidade urgente de 

se dar seguimento ao investimento feito aquando das eleições autárquicas nos 

espaços verdes da cidade que, na altura se revestiu de grande mediatização e, após 2 
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anos se encontram degradados. -----------------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Mesa manifesta que a questão da desertificação é grave e têm de 

se tomar medidas sérias para ser combatida. Já no ano passado houve corte de água, 

principalmente no que respeita às regas dos jardins. Não tem noção se a questão dos 

canteiros é importante ou não para o combate à desertificação.  ------------------------------  

A moção é aprovada com 4 votos contra, do PS, 8 abstenções (4 do PS, 2 da CDU, 2 

da coligação Portimão Primeiro) 6 votos a favor (4 da coligação Portimão Primeiro, 1 

do BE, 1 da Solução para Portimão). -----------------------------------------------------------------     

Ângela Gomes apresenta a 6ª moção que apresenta o profundo descontentamento da 

sua bancada pelo facto de a Praia da Rocha se encontrar em obras em plena época 

estival, solicitando explicações à Sr.ª Presidente da Junta. -------------------------------------  

António Marcelo refere que esta moção não tem justificação, uma vez que na última 

sessão já haviam sido dados esclarecimentos. Por outro lado, as obras já estão 

concluídas. Manifestou ir votar contra a moção.  ---------------------------------------------------  

Ana Abreu questiona se se trata de um pedido de esclarecimentos ou de um protesto. 

Ângela Gomes que se trata de ambas as coisas. --------------------------------------------------  

Colocada à votação, a moção é rejeitada com 8 votos contra do PS, 5 abstenções (2 

da CDU, 1 do BE e 2 da coligação Portimão Primeiro) e 5 votos a favor (4 da coligação 

Portimão Primeiro e 1 da Solução para Portimão).  -----------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Mesa manifesta que, por motivo de ultrapassagem do tempo 

disponível para o ponto 2 da agenda de trabalhos, as restantes moções seriam 

analisadas na próxima sessão, pelo que passa ao ponto 3 da agenda de trabalhos, 

“apreciação do Inventário de todos os bens”.  -------------------------------------------------  

De seguida o Sr. Presidente da Mesa coloca a acta da sessão anterior à apreciação e 

votação. Tendo-se detectado algumas incorrecções que se irão corrigir, a mesma foi 

aprovada com uma abstenção.  ------------------------------------------------------------------------ - 

Passando ao ponto três da ordem de trabalhos, a Sr.ª Presidente da Junta, pediu a 

palavra para informar a Assembleia que os serviços de informática não conseguiram 

apresentar o documento do inventário de todos os bens em perfeitas condições, 

nomeadamente na detecção de um erro informático que provocava o desfasamento 

dos valores do quadro, pelo que solicita à Assembleia que este ponto seja retirado da 

ordem de trabalhos, solicitação que foi aceite por unanimidade.  ------------------------------  

 De seguida passou-se para o ponto 4 da agenda de trabalhos, Informação da 
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Presidente da Junta. A Sr.ª Presidente, antes de se colocar à disposição da 

Assembleia para proceder aos esclarecimentos de eventuais dúvidas relativas ao 

referido ponto, começa por responder ao membro da CDU, Sr. José Sanches 

relativamente ao conteúdo da moção nº. 4, que propunha à Assembleia o 

silenciamento da sua oportunidade de esclarecimento à Assembleia, no período antes 

da ordem do dia, concretamente aos pedidos de esclarecimento colocados pelos 

vários membros e sobre matérias que respeitam a questões da freguesia. Nesse 

contexto, informou que se fosse essa a vontade da Assembleia que a respeitaria, mas 

não o sendo, como ficou registado, estará sempre disponível para o fazer. Refere 

ainda que o facto de mencionar várias vezes a existência de dois membros da CDU no 

executivo tem a ver com o facto de não perceber a razão de ser do votos contra os 

documentos de Gestão da Junta, quer o orçamento para o ano de 2007, quer as 

contas de Gerência, uma vez que houve um acordo, entre os representantes dos dois 

partidos, para esse efeito. Para além disso, refere que lhe parece estranho que os 

elementos da Assembleia, da bancada da CDU, coloquem em descrédito o trabalho 

dos elementos da CDU, que fazem parte do executivo da Junta de corpo inteiro. 

Entende ainda que, na política como na vida, se devem honrar os compromissos 

assumidos e que neste caso não estão a ser observados os acordos que estiveram na 

base da constituição do executivo.  --------------------------------------------------------------------  

De seguida, a Presidente coloca-se à disposição da Assembleia para prestar 

esclarecimentos de questões referidas na informação apresentada aos elementos 

desta Assembleia.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Não havendo quaisquer inscrições para pedidos de esclarecimento, o Sr. Presidente 

da Mesa, dá por encerrada esta sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 23 horas e 

quarenta e cinco minutos.  -------------------------------------------------------------------------------  

 

A Mesa da Assembleia de Freguesia, 

 

 

O Presidente da Mesa 

  _______________________________  

 

A 1ª Secretária 
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  _______________________________  

 

O 2º Secretário 

  _______________________________  


