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Aos sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, 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; Estela Belchior, 1ª Secretá-

ria, Amílcar de Sousa Bentes, 2º Secretário; Filipe Santos, Ana Cristina Sales Calvinho, 

Raquel Sofia dos Santos Silva Tuta, Dionísio Filipe Pedro Filipe da Conceição de Jesus, Fili-

pa Florêncio, Ana Sofia de Oliveira Vicente Conceição, Nuno Encarnação, pelo Partido 

Socialista; Pedro Humberto Castelo Terras Xavier, Manuel Henrique de Sá Couto Costa 

Valente, pelo Partido Social Democrata, Simeão Quedas, pelo BE, Damião Sequeira, pela 

CDU e Vasco António Guerreiro Carapucinha, pelo CDS.    

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. Discussão e Votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano da Junta 

de Freguesia de Portimão para o ano de 2013; 
4. Informação da Presidente da Junta. 

 
Aberta a sessão, o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, lamentou a morte do 

antigo Presidente da Assembleia Municipal de Portimão, Óscar Ramos, do PSD e propôs que 

fosse endereçado os votos de condolência à família; de seguida procedeu à leitura dos pedidos 

de substituição de Ana Cristina Bentes Pêra e Jose Carlos Nunes Lourenço do PS que foram 

substituídos, respectivamente, por Estela Belchior e Dionísio Filipe; de Tânia Isabel Rodrigues 

dos Santos, João Carlos Rodrigues dos Santos, Hélia Maria Albertina e Mário Cristóvão Silva 

da Luz, do PSD que não foram substituídos; e à leitura da correspondência recebida. ------------ 

O Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, iniciou os trabalhos colocando a acta da 

assembleia anterior a votação tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 10  1 1 1 13 

Abstenções     1                                     1 

Votos contra  2     2 
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De seguida, o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima colocou o voto de condolências 

à família de Óscar Ramos à votação tendo sido aprovado por unanimidade, conforme qua-

dro seguinte:  

 

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 2 1 1 1 16 

Abstenções                                           

Votos contra        

 

Passou-se ao Ponto nº 1- Período de intervenção do público.  -----------------------------------  

Pediu a palavra Mário de Freitas que, depois de saudar todos presentes, fez alusão à revista do 

Torneio de Golfe Solidário, a favor dos Bombeiros Voluntários de Portimão, organizado pela 

Junta de Freguesia de Portimão, congratulando-se com a iniciativa mas lamentando o facto de 

num Município com cerca de 55 mil habitantes, apenas 3.558 serem sócios dos Bombeiros 

Voluntários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No prosseguimento da sua intervenção, Mário de Freitas, elogiou a exposição de Arte Sacra, 

em exposição no Salão Nobre da Junta de Freguesia, recomendando a sua divulgação e consi-

derando-a um motor de arranque para que o futuro Museu de Portimão se torne uma realidade 

e referiu a importância da realização de mais uma Semana Sénior. ---------------------------------------  

De seguida, Mário de Freitas, chamou a atenção para uma foto, de sua autoria, publicada no 

Jornal O Algarve, de um quadro eléctrico que se encontra no viaduto de acesso ao Vale Fran-

ça, e que considerou um perigo para todos os que por ali passam. -----------------------------------------   

Continuando a sua intervenção, Mário de Freitas, solicitou a colaboração da Presidente no 

sentido de se proceder à remoção de placas em alguns lugares da cidade, nomeadamente na 

Quinta do Amparo, assim como à remoção das chapas que ladeiam o espaço, inicialmente, 

previsto para o futuro Parque Desportivo, de forma a evitar problemas em caso de mau tempo. 

Mário de Freitas manifestou, ainda, a sua indignação pela atribuição de alguns topónimos con-

siderando-os completamente desadequados em relação ao sítio e informou que, no seguimento 

de um pedido apresentado na Assembleia, todos os carros abandonados foram retirados da via 

pública, e tendo em conta que o seu apelo foi ouvido deixou mais uns pedidos. -----------------------    

Mário de Freitas finalizou a sua intervenção desejando Boas Festas a todos os presentes. ---------  
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Pediu a palavra Ana Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, que, depois 

de saudar todos os presentes, agradeceu a intervenção de Mário de Freitas, a quem solicitou 

que apresentasse, por escrito, a lista dos carros abandonados anteriormente mencionados. --------  

Deu-se início ao Ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia, com a leitura da Moção 

nº 1apresentada por Manuel Valente, da bancada do PSD, cujo teor se anexa:  ---------------------  
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Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

cussão da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que disse não ser a matéria vertida na 

Moção da competência da Assembleia de Freguesia e que a mesma não estava bem explicada 

pelo que solicitou mais explicações.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Manuel Valente, da bancada do PSD, que disse não compreender a dúvida 

de Filipe Santos e explicou que o que pretendem é que a Presidente da Junta de Freguesia, na 

qualidade de membro da Assembleia Municipal, dê conhecimento do propósito da Moção 

naquele órgão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Filipe Santos, da bancada do PS, disse que a Moção estava dirigida à Assembleia de Fregue-

sia e não à Presidente da Junta, que são órgãos diferentes, daí a sua dúvida.---------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que referiu a objectividade da Moção 

esclarecendo que a mesma é dirigida à Assembleia de Freguesia mas que o executivo da Junta 

pode reforçar o conteúdo da mesma, fazendo pressão na Câmara Municipal de Portimão para 

que a Emarp uniformize os tarifários da água. -------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, que disse que a Moção 

apresentada é mais um ataque aos funcionários públicos tendo como única finalidade retirar-

lhes mais uma benesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra, Ana Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, que disse não 

ser sua missão servir de correio à bancada do PSD até porque o assunto, em questão, já foi 

debatido na Assembleia Municipal tendo sido, na altura, rejeitado, uma vez que há muito tem-

po que os funcionários da Câmara Municipal de Portimão beneficiam destas reduções tendo em 

conta os seus baixos salários. Para além disso a Emarp tem uma responsabilidade social e pro-

move, há muito, taxas sociais reduzidas para famílias que provem a sua carência económica, as 

quais pagam muito menos que os funcionários da Câmara. --------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que reafirmou não haver da parte do 

PSD nada contra os funcionários públicos mas que considera que os demais consumidores 

devem ter os mesmos direitos e não ser discriminados uma vez que o primeiro escalão não causa 

prejuízo aos serviços da Emarp. Mais informou que, de acordo com a previsão do PAEL , a 

Emarp tem de lucro 4 milhões de euros, não se justificando que haja consumidores a pagar um 

valor superior a outros que pagam ligeiramente menos, não lhe interessando que estes sejam, ou 



AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrtt iimmããoo 
 

  
Acta nº 14/2012 

 

197 
 

 

não, funcionários públicos, porque são todos consumidores. -------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção, Pedro Xavier, da bancada do PSD, reiterou o seu apoio à 

existência de uma tarifa social por haver cada vez mais pobres e, no seu entender, em breve 

todos seremos pobres, e quanto à posição da Presidente da Junta de Freguesia, Pedro Xavier 

entende que tendo sido eleita deverá representar todos os fregueses,  nos órgãos competentes, e 

transmitir não só as sensibilidades apresentadas na Assembleia de Freguesia mas também dos 

fregueses em geral,  sejam eles do PSD, sejam eles de outro partido,  pelo que ficou surpreen-

dido por não ouvir da parte de Ana Figueiredo, uma palavra, sobre o assunto,  na Assembleia 

Municipal, uma vez que a freguesia de Portimão é a que mais contribui em termos de tarifário. -    

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que informou a intenção de votar contra a 

Moção por a considerar pouco clara. --------------------------------------------------------------------------------   

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colocou a 

Moção nº1 à votação a qual foi rejeitada, conforme quadro seguinte:  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor  2  1   3 

Abstenções        1       1  2 

Votos contra    11                           11 

 

No prosseguimento dos trabalhos o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, deu a 

palavra a Manuel Valente, da bancada do PSD que leu a Moção nº 2, cujo teor aqui se anexa: 
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Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

cussão da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Filipe Santos, da bancada do PS, que disse que sendo o assunto mencionado 

na Moção da exclusiva competência da Câmara Municipal de Portimão iriam votar contra 

sugerindo como alternativa a não discussão da mesma. --------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, respondeu a Filipe Santos, da bancada 

do PS, que a Moção tinha toda a legitimidade e pertinência para ser discutida em Assembleia 

daí ter sido aceite pela Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Manuel Valente, da bancada do PSD, que lamentou o facto de os membros 

da bancada do PS mencionarem, sucessivamente, a falta de competência da Junta face aos 

diversos assuntos apresentados, reduzindo a importância da Junta de Freguesia, enquanto órgão 

institucional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pediu a palavra Ana Calvinho, da bancada do PS, que disse que embora todos os assuntos 

possam ser discutidos, e não pondo em causa a sua pertinência em termos de freguesia, é preci-

so não esquecer quais os que cabem nas competências da Junta de Freguesia e discutir em local 

próprio os assuntos que são da competência da Câmara Municipal de Portimão. --------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que relativamente à intervenção de Ana 

Calvinho, disse que as competências da Junta podem coincidir com as da Câmara, e referiu o 

exemplo da parceria existente entre a Câmara Municipal de Portimão e a Junta de Freguesia de 

Alvor, a qual tem contribuído para a realização de melhoramentos na vila e na freguesia de 

Alvor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção, Pedro Xavier, da bancada do PSD, referiu um documento 

entregue ao executivo da Junta de Freguesia de Portimão, ao abrigo do Estatuto do Direito a 

Oposição, relativamente a uma serie de propostas feitas pelo PSD para o orçamento de 2013, 

onde sugeria a dotação de ł5.000,00 para tapar os buracos, mais urgentes, existentes na fre-

guesia, tendo em conta a incapacidade da Câmara Municipal de Portimão para adquirir alca-

trão, desde há cerca de ano meio. -------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ana Calvinho, da bancada do PS, que referiu o facto da freguesia de Porti-

mão não ter delegação de competências para reparação de estradas pelo que a responsabilidade 

do arranjo das mesmas pertencer à Câmara Municipal de Portimão devendo o assunto ser dis-

cutido em Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que em resposta à intervenção de Ana 

Calvinho referiu o facto de esta parecer ter conhecimento da existência de protocolos que os 

membros da bancada do PSD desconhecem, considerando que esse conhecimento deve ser 

para todos e não só para alguns. --------------------------------------------------------------------------------------  

Em resposta Ana Calvinho da bancada do PS, disse que as competências são as que estão 

definidas pela lei bastando consultá-las e quanto às competências da Junta de Freguesia, dele-

gadas pela Câmara Municipal de Portimão, esse esclarecimento deverá ser solicitado ao execu-

tivo embora as mesmas já tenham sido apresentadas à Assembleia, no primeiro ano do presente 

mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Damião Sequeira, da bancada da CDU, que referiu que sendo a Junta de 

Freguesia o órgão mais próximo da comunidade não tem dúvidas que, apesar dos formalismos e 

das inconveniências que qualquer discussão deste tipo suscita em relação ao conteúdo e ao rigor, 
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a Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, Ana Figueiredo, irá tomar todas as providen-

cias para que os buracos desta cidade sejam reparados o mais rapidamente possível. ----------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que apelou para que Ana Figuei-

redo, na qualidade de membro da Assembleia Municipal e do Partido Socialista, intervenha 

junto do executivo camarário para que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível. -----  

Em resposta Ana Figueiredo, disse já ter alertado, por várias vezes, o executivo da Câmara 

Municipal de Portimão, para este tipo de situações, sejam buracos, sejam situações verificadas 

in loco e sobretudo questões colocadas na Assembleia de Freguesia, e que, mais uma vez, irá 

reforçar este encaminhamento; e salientou o facto de ter outros mecanismos para tratar destes 

assuntos, nomeadamente com os serviços competentes da Câmara Municipal de Portimão, não 

necessitando de fazer intervenções desse tipo na Assembleia Municipal. --------------------------------  

Pediu a palavra Manuel Valente, da bancada do PSD, que concordou com o facto de os 

assuntos não terem necessariamente que ser tratados em Assembleia Municipal e disse que o 

que realmente interessa é o beneficio da população, ou seja responder aos seus anseios e expec-

tativas e que como membros da Assembleia têm essa prerrogativa pois, no fundo, não existe 

diferença relativamente à intervenção do publico que muitas vezes coloca questões à Assembleia 

que também não são da competência directa da Junta de Freguesia é não é por isso que não são 

tratadas e explanadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

colocou a Moção nº 2 à votação a qual foi rejeitada, conforme quadro seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 1 2 1 1 1 6 

Abstenções 2                                   2 

Votos contra     8             8 

 

De seguida Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Manuel Valente, 

da bancada do PSD que leu a Moção nº 3 , cujo teor aqui se anexa: 
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