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Ao decimo terceiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, nesta cidade de Portimão, no auditório do Museu Municipal de Portimão, sito 

na zona ribeirinha em Portimão, reuniram em sessão ordinária de Assembleia de Freguesia de 

Portimão, os seguintes elementos:  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ilídio da Conceição Guerreiro Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia; 

Pedro Miguel dos Santos Dias, 1º Secretário, Liliana Briceag, 2ª Secretária, Maria Suzel 

Grade Neves, José Carlos Lourenço, António Paulo de Brito Vitorino, Paulo Henrique Neves 

Silva, Alexandra Daniela Delgado e Luís Filipe da Cruz Rodrigues, pelo Partido Socialista; 

Patrícia Alexandra Gonçalves Aurélio, Vítor Manuel da Conceição Guerreiro e Letícia Maria 

G. Inácio da Costa, pela Coligação Um Novo Portimão – PPD/PSD, MPT e PM; José 

Pedro da Silva Caçorino, Aristides José Soto de Assis e Maria da Conceição Grade Sousa 

Piscarreta, pela Coligação Portimão Mais Feliz; Pedro Ricardo Guisado Rodrigues, pelo 

Partido Chega, Miguel Jorge Medeiros Martins Madeira, pelo Bloco de Esquerda e Ricardo 

Conceição Cândido, pelo PAN - Pessoas, Animais, Natureza.--------------------------------------------  

Foram apresentados pedidos de substituição por parte de Maria Manuela Santos, Armindo 

Manuel Sena Pinto da Silva e Filipe André Neves Silva, da bancada do Partido Socialista 

que foram substituídos por Paulo Neves, Alexandra Daniela Delgado e Luís Rodrigues, 

respetivamente, Maria Paula de Jesus Santos Silva, da bancada da Coligação Portimão Mais 

Feliz que foi substituída por Maria da Conceição Grade Sousa Piscarreta e Jorge Manuel 

Ferreira Vieira, do Partido Chega que não foi substituído. --------------------------------------------------  

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

1. Período de intervenção do público; 
2. Tomada de Posse de um membro da Assembleia de Freguesia; 
3.   Período de antes da ordem do dia: 

3.1 Leitura de expediente 
3.2 Discussão e votação de Moções 

4.   Período da Ordem do Dia: 
4.1 Informação da Presidente da Junta; 

    4.2 Eleição de um vogal do Executivo da Junta de Freguesia 
    4.3 Discussão e Votação do Orçamento e Opções do Plano da Junta de 

Freguesia de Portimão, Plano Orçamental Plurianual e Mapa de 
Pessoal para o ano de 2022; 

    4.4 Verificar a conformidade dos requisitos relativos ao exercício de 
funções a meio tempo de dois vogais do executivo. 
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Aberta a sessão, o Presidente da Mesa, Ilídio Poucochinho, cumprimentou e desejou um bom 

mandato a todos os presentes e pediu a todos os membros que se identificassem.  --------------------  

Dando início aos trabalhos, e de acordo com o Ponto nº 1- Período de intervenção do 

público, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, questionou o público 

presente em matéria de intervenção. Não havendo pedidos para intervir passou-se ao ponto 

seguinte da Ordem de Trabalhos, Ponto nº 2 - Tomada de Posse Adicional de um 

membro da Assembleia; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Tomou posse Ana Paula Gonçalves da Silva Duarte, pela CDU, que, após assinar o Termo 

Adicional da Tomada de Posse, ocupou o seu lugar na bancada.  ----------------------------------------  

Antes de prosseguir com os trabalhos, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio 

Poucochinho, colocou a proposta da votação da ata, por minuta, no final de cada sessão, à 

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

 

 

Dando seguimento à Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa da Assembleia, Ilídio 

Poucochinho, passou ao Ponto nº 3 - Período de antes da ordem do dia; ---------------------  

Relativamente ao Ponto 3.1 – Leitura de expediente – o Presidente da Mesa de 

Assembleia, Ilídio Poucochinho, informou que o membro Rui Moreira Rosa apresentou um 

pedido de renuncia ao cargo de vogal, do executivo da Junta de Freguesia, retomando o seu 

lugar na Assembleia de Freguesia, mudança essa que ocorrerá no Ponto 4.2. Foi também 

 

Votações 

 

PS 

 

Portimão Mais 

Feliz 

 

Coligação 

Um Novo 

Portimão – 

PPD/PSD, 

MPT e PM  

 

BE 

 

CDU 

 

Partido 

CHEGA 

 

PAN 

Pessoas, 

Animais 

Natureza 

 

Total 

Votos a favor 9 3 3 1 1 1 1 19 

Abstenções         

Votos contra         
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recebido um pedido de esclarecimento por parte do Partido CHEGA, o qual foi tratado e 

devidamente respondido assim como uma carta de Ricardo Jorge Silva a informar que ainda se 

encontra de baixa pelo que não poderá tomar posse na presente sessão da Assembleia-------------- 

No prosseguimento dos trabalhos passou-se ao Ponto 3.2 – Discussão e Votação de 

Moções – Deu-se início ao ponto com a leitura da Moção nº 1, sobre o 25 de Novembro, do 

Partido CHEGA, lida pelo membro Pedro Rodrigues, cujo teor se anexa a esta ata.--------------- 

Após a leitura da Moção nº 1, Pedro Rodrigues, da bancada do Partido CHEGA, 

acrescentou que, na cerimónia de Tomada de Posse, a senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de Portimão, Maria da Luz Santana, disse uma frase que foi de encontro a algo que  

também acredita que é o facto de se estar na Assembleia para defender o povo, neste caso o 

povo portimonense, independentemente da linha ideológica a que se pertence e que, como 

amante de História que é, lamenta o facto de se ocultar alguma História por ideologia, pois o 

passado não é mais importante do que o futuro, mas é o passado que nos diz onde erramos e 

onde tivemos sucesso, e o que nos vai permitir traçar um melhor caminho para a nossa 

sociedade e civilização, pelo que apela para que os membros aprovem a Moção em discussão. ---  

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que disse que o 25 de 

Novembro representa um facto e uma data que já é assinalada e reconhecida, pelo que não lhe 

parece que a mesma não seja condignamente assinalada. Disse ainda disse que a Moção aponta 

para uma celebração idêntica à que é feita no 25 de Abril, que é a data em que nos revoltamos 

e acabamos com uma ditadura, que já se estendia por muito anos, nos moldes que todos 

conhecem, pelo que não lhe parece que a data seja equiparada e nesse sentido manifestou a sua 

intenção de votar contra a Moção.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ana Paula Duarte, da bancada da CDU, que iniciou a sua intervenção 

manifestando a sua intenção de votar contra, concordando com o que foi dito pelo membro do 

Partido Socialista, António Vitorino, e acrescentou que no seu entender o 25 de Novembro 

marca um recurso ao terrorismo e ao golpismo, por parte de gente ligada ao fascismo e que tudo 

fez para impedir a construção da democracia politica, social e económica no nosso País e não 

pode por isso, ser uma data comemorada nos mesmos termos do 25 de Abril. Ana Paula 

Duarte, da bancada da CDU, informou que a sua bancada iria entregar uma declaração de 

voto à Mesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pediu a palavra Ricardo Cândido, da bancada do Partido PAN, que, após cumprimentar 

todos os presentes, disse considerar o último ponto da Moção desproporcional à importância da 

data e que devemos aprender com os erros do passado para que não se voltem a cometer no 

futuro. Nesse sentido, Ricardo Cândido, da bancada do PAN, manifestou a sua intenção de 

votar contra devido ao referido ponto da Moção. ----------------------------------------------------------------  

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, 

colocou a moção a votação tendo sido rejeitada, conforme quadro seguinte: 

 

 

No prosseguimento dos trabalhos o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, 

deu a palavra a Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que leu a Moção nº2, 

sobre a Instalação de lombas redutoras de velocidade na estrada para a Companheira, cujo teor 

se anexa a esta ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que manifestou a sua 

intenção de votar a favor da Moção apesar de chamar a atenção para o facto do termo lomba já 

não ser utilizado sendo atualmente designado por medidas apaziguadoras do transito. ------------- 

Pediu a palavra José Pedro Caçorino, da Coligação Portimão Mais Feliz, que, após 

cumprimentar todos os presentes pediu para que, futuramente, se faça referência à localização 

exata das zonas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ricardo Cândido, do partido PAN, que disse que o que está referido é a 

estrada que vai para a Companheira, excluindo-se assim a parte interior da zona, e questionou 

 

Votações 

 

PS 

 

Portimão Mais 

Feliz 

 

Coligação 

Um Novo 

Portimão – 

PPD/PSD, 

MPT e PM  

 

BE 

 

CDU 

 

Partido 

CHEGA 

 

PAN 

Pessoas, 

Animais 

Natureza 

 

Total 

Votos a favor   3   1  4 

Abstenções  3      3 

Votos contra 9   1 1  1 12 
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sobre a quantidade de lombas a colocar porque nos modos em que a Moção está apresentada 

cai-se um pouco no vazio. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse não ter 

qualquer problema em alterar o termo, de lombas para medidas apaziguadoras do transito e 

prestou esclarecimento sobre a localização da zona. ------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Maria da Luz Santana, Presidente da Junta de Freguesia, que disse estar em 

condições de dar o seu contributo à resolução do assunto, em discussão, porque, como também 

teve dúvidas, questionou os serviços que responderam que, ao ser apresentada a 

Moção/Recomendação, a mesma deverá ser enviada aos serviços competentes para a devida 

análise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Pediu a palavra José Pedro Caçorino, da Coligação Portimão Mais Feliz, que concordou com 

a intervenção da senhora Presidente e, disse, caso os técnicos se desloquem ao lugar e 

conversem com a população certamente chegarão a uma conclusão. ---------------------------------------  

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, 

colocou a moção a votação tendo sido aprovada, por unanimidade, conforme quadro seguinte: 

 

 

Dando prosseguimento à ordem de trabalhos o Presidente da Mesa passou ao Ponto 4 – 

Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 4.1- Informação da Presidente da Junta – A Presidente da Junta dispensou-se 

de ler a mesma pelo facto de já ter sido enviada a todos os membros da Assembleia e colocou-se 
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à disposição para qualquer esclarecimento adiantando apenas que cancelou o lanche convívio 

previsto para celebrar o Natal, devido à pandemia e informou que espera retomar o evento na 

altura do Carnaval, caso a pandemia assim o permita. ---------------------------------------------------------  

Pediu a palavra José Pedro Caçorino, da bancada da Coligação Portimão Mais Feliz, que 

questionou o executivo sobre o acompanhamento que está a ser dado às famílias que perderam 

as suas habitações, no incendio do Bairro Pontal, e sobre o estado da intervenção que está em 

curso junto ao Hotel Tropimar. José Pedro Caçorino, disse que apesar de esta não ser uma 

competência direta da Junta de Freguesia, entende que compete à Junta de Freguesia alertar 

para os problemas, de forma a ser uma voz crítica, no sentido de estar presente junto de quem 

de direito, neste caso a Emarp, e o próprio executivo saber se demorará muito a ser finalizada. 

No que respeita à atribuição de apoios às instituições particulares de solidariedade social e 

clubes recreativos, José Pedro Caçorino questionou sobre a razão da atribuição e sobre a 

existência de algum regulamento que defina a atribuição de subsídios e ainda sobre a existência, 

ou não, de um regulamento para o apascentamento do gado, visto ser uma competência das 

freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Maria da Luz Santana, Presidente da Junta de Freguesia, que sobre a questão 

do Bairro Pontal informou que a ação social da Câmara Municipal está a fazer o 

acompanhamento apesar de a Junta de Freguesia também se ter disponibilizado para apoiar, 

em relação à intervenção junto do Hotel Tropimar, a Presidente, informou que não está em 

condições de responder, mas disponibilizou-se para tentar saber qual o ponto de situação da 

mesma. No que respeita à questão sobre a atribuição de apoios, Maria da Luz Santana, 

informou que existe um Regulamento, que visa o cumprimento de certas formalidades, apesar 

de não existirem valores mínimos ou máximos de atribuição, sendo que a mesma depende do 

que é solicitado e da disponibilidade da Junta de Freguesia e deu como exemplo um pedido 

feito para um atleta de mobilidade reduzida ao qual não foi possível ajudar na totalidade, 

quanto aos animais errantes ainda não é uma competência da Junta de Freguesia de Portimão 

porque apesar da lei o referir, essa competência ainda não foi transferida pelo município, 

quando isso acontecer, disse,  muito provavelmente será adotado o regulamento do município o 

qual após analisado sofrerá as devidas alterações, caso se justifique. ---------------------------------------  

Pediu a palavra José Pedro Caçorino, da bancada da Coligação Portimão Mais Feliz, que 
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agradeceu os esclarecimentos dados e considerou-se satisfeito à exceção do que respeita ao 

apascentamento do gado uma vez que o próprio Regimento da Assembleia de Freguesia o 

contempla no artº 4, ponto p) e disse que esta não é uma competência a delegar mas sim 

intrínseca da Junta de Freguesia, alertando para o facto de, em caso de acidente grave, as 

responsabilidades recaírem sobre a Junta de Freguesia e que consta no Regulamento, por força 

da lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Maria da Luz Santana, Presidente da Junta, que agradeceu a informação dada 

pelo membro José Pedro Caçorino, a qual será levada em considerada, e irá solicitar a 

reformulação de o referido artigo uma vez que essa competência ainda está junto da Câmara 

Municipal de Portimão. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Antes de passar ao ponto seguinte, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, 

propôs aos membros da Assembleia que sugerissem algumas alterações ao Regimento, caso o 

considerem importante. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Passou-se de seguida ao Ponto 4.2 - Eleição de um vogal do Executivo da Junta de 

Freguesia;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Presidente da Junta de Freguesia de Portimão, Maria da Luz Santana, informou que o 

membro Rui Rosa, devido à sua atividade profissional e pessoal pediu para passar para a 

Assembleia e propôs o nome do membro Maria Suzel Grade Neves, da bancada do Partido 

Socialista, para o substituir. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Feito o devido esclarecimento passou-se à eleição, tendo o membro proposto sido eleito com 9 

votos a favor e 10 abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo-se efetuado a passagem do membro Rui Moreira Rosa para a bancada do Partido 

Socialista, na Assembleia de Freguesia e a passagem do membro Maria Suzel Grade Neves 

para o executivo da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------  

Passou de seguida ao Ponto 4.3 - Discussão e Votação do Orçamento e Opções do 

Plano da Junta de Freguesia de Portimão, Plano Orçamental Plurianual e Mapa 

de Pessoal para o ano de 2022; -----------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Maria da Luz Santana, Presidente da Junta de Freguesia, que iniciou a sua 

intervenção referindo que o ponto em discussão reflete um pouco do programa eleitoral 

apresentado a todos os portimonenses, feito para quatro anos e com a pretensão de cumprir, 
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ano a ano, com ¼ do que foi proposto aos portimonenses. Relativamente aos contributos 

apresentados pelos partidos com assento na Assembleia de Freguesia, Maria da Luz Santana, 

disse que conseguiu incluir grande parte do que lhe foi transmitido pelo que julga que está a 

apresentar um documento que pode ser aprovado. Estas Opções do Plano e o respetivo 

Orçamento, foram construídas com base na previsão da receita para 2022, as quais ainda não 

são uma certeza, disse, que devido ao facto do Orçamento do Estado para 2022 ainda não ter 

sido aprovado, este não é um documento fechado, muito provavelmente as receitas terão 

alterações o que resultará numa grande probabilidade de as despesas também serem diferentes 

no entanto, disse, pensa que de uma forma justa conseguiu incluir um pouco de todas as 

sugestões apresentadas pelos partidos. ------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Conceição Piscarreta, da bancada da Coligação Portimão Mais Feliz, que 

cumprimentou os presentes e iniciou a sua intervenção dizendo considerar muito positivo o facto 

de a Presidente ter ouvido os partidos de a Oposição e pensar em soluções que pudessem 

integrar a proposta de Opções do Plano e Orçamento para o ano 2022 e, não obstante ter a 

consciência da sua limitação, considerou ter sido uma decisão acertada ter mantido a verba que 

lhe parece ser muito idêntica à do ano anterior. Na continuação da sua intervenção, Conceição 

Piscarreta, da bancada da Coligação Portimão Mais Feliz, solicitou que lhe fosse dado mais 

alguma informação sobre o projeto para a criação de um parque para canídeos nomeadamente 

se já existe local definido para a sua implementação. -----------------------------------------------------------  

Conceição Piscarreta, terminou a sua intervenção dizendo que gostaria de ter visto mais 

algumas das suas propostas explanadas no Orçamento, não obstante, considerou positivo o 

facto de ter sido ouvida pela Presidente que tentou integrar sugestões de outros partidos com 

assento na Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ricardo Cândido, da bancada do PAN, que congratulou a Presidente da 

Junta de Freguesia pela iniciativa de, não só chamar os diferentes partidos a contribuírem, como 

pelo facto de ter feito dessa chamada uma contribuição verdadeira, o que possibilitou uma 

discussão das medidas propostas, facto que considerou bastante positivo e que muito contribui 

para a nossa democracia e louvou a atitude tomada. ------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Ricardo Cândido, do Partido PAN, disse ter ficado muito 

agradado com o facto de, ao receber o documento, verificar que nele estão explanadas algumas 
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das suas contribuições, num total de onze, o que, além de ser bastante positivo, dá à oposição a 

abertura para que possam fazer da freguesia de Portimão algo melhor e congratulou a 

Presidente pela defesa da causa animal, com a criação do primeiro parque canino em Portimão, 

a qual, disse, tem estado, ao longo de muitos anos, esquecida e deixada de parte.  -------------------  

Ricardo Cândido, terminou a sua intervenção referenciando as medidas tomadas na parte 

social, nomeadamente as medidas de integração de todas as pessoas, identifiquem-se elas como 

se identifiquem, e deu como exemplo a medida de capacitar um espaço físico para receber um 

gabinete de apoio LGBTI, o apoio à Casa Abrigo para pessoas em situação extrema, sem 

abrigo, em articulação com o GRATO e a continuidade da valorização dos espaços verdes, 

tendo em conta o orçamento da freguesia. Dito isto, Ricardo Cândido, da bancada do Partido 

PAN, manifestou a sua intenção de votar a favor do Ponto em discussão. ------------------------------   

Pediu a palavra Patrícia Aurélio, da bancada da Coligação Um Novo Portimão – PPD/PSD, 

MPT e PM, que também congratulou a Presidente pela chamada dos partidos da oposição 

para que dessem alguns contributos, facto que considerou muito positivo nos tempos em que se 

vive e que significa a democracia a trabalhar. ---------------------------------------------------------------------  

Patrícia Aurélio, da bancada da Coligação Um Novo Portimão – PPD/PSD, MPT e PM,  

continuou a sua intervenção dizendo que nesta Junta de Freguesia são vistas algumas situações 

que não são vistas noutras freguesia, e é bom ver algumas ideias e sugestões plasmadas em 

papel, situações muito positivas e que poderão ser muito boas para os portimonenses o que 

resulta num movimento agregador que permite convergir todos para o mesmo. ------------------------  

Pediu a palavra José Pedro Caçorino, da bancada da Coligação Portimão Mais Feliz, que 

disse que a Presidente não precisa de mais elogios, até porque no seu entender não fez mais do 

que a sua obrigação, no entanto não quis deixar de manifestar o seu reconhecimento por ter 

cumprido com a sua obrigação, o que nos tempos que correm é uma coisa muito boa. --------------  

Na continuação da sua intervenção José Pedro Caçorino, da bancada da Coligação Portimão 

Mais Feliz, disse que, obviamente, o orçamento é do Partido eleito, pelo que entende que os 

contributos dados, pela sua bancada, não tivessem sido totalmente acolhidos apesar de que, no 

seu ponto de vista, alguns dariam alguma coesão à questão identitária e deu como exemplo o 

programa de os Bairros de Portimão o qual, questão politico partidária à parte, seria muito 

importante para sentir as populações e o entender destas no que respeita à preservação e 
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manutenção da sua identidade. ----------------------------------------------------------------------------------------  

No seguimento da sua intervenção, José Pedro Caçorino, quis deixar uma nota relativa ao apoio  

à primeira infância e aos seniores por ser seu entender que a sociedade está muito mais 

preparada para apoiar a primeira infância do que para apoiar os seniores e, por lhe parecer que 

o executivo está muito sensível a esta temática, deixou um alerta para se resolver os problemas 

que venham a ser apresentados até porque, apesar da nota de agrado deixada pela sua bancada, 

pensa que se podia ter ido um pouco mais além.-----------------------------------------------------------------  

No que respeita ao projeto Janelas com História, o qual considera muito interessante, José 

Pedro Caçorino, é de opinião que antes de se alargar se consiga fazer a manutenção do mesmo 

porque infelizmente na nossa cidade há quem não goste de as coisas bem feitas e por mero ato 

de vandalismo vão estragando e sujando. -------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao projeto Casa Abrigo, José Pedro Caçorino, disse que, apesar de não ser 

competência da Junta de Freguesia, seria interessante fazer pressão  junto do executivo para se 

avançar para outro tipo de Casa Abrigo, nomeadamente o apoio à APAV porque nos 

contactos que vai fazendo com estas associações, verificou que existe uma preocupação grande 

pelo facto de não existir uma casa abrigo no Algarve.---------------------------------------------------------- 

Para terminar a sua intervenção, José Pedro Caçorino, solicitou esclarecimentos sobre o apoio 

ao Consumidor e ao protocolo existente com a DECO pelo facto de desconhecer os termos do 

mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Patrícia Aurélio, da bancada da Coligação Um Novo Portimão – PPD/PSD, 

MPT e PM, que no seguimento da intervenção de José Pedro Caçorino, sugeriu que os 

parques Vita Avó, existentes na freguesia, fossem reparados em vez de se construir novos e 

perguntou qual a localização do novo Parque Infantil. ---------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio Poucochinho, deu a palavra à Presidente da Junta 

de Freguesia, Maria da Luz Santana, que relativamente à questão de o parque canídeo 

informou que está prevista a sua construção no Pontal, apesar de necessitar da autorização do 

município para avançar e o mesmo se passa com o Parque Infantil que está previsto para a 

Aldeia da Companheira. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

No que respeita à proposta Bairros de Portimão, referida por José Pedro Caçorino, a 

Presidente da Junta, disse que, apesar de a ter achado muito interessante, não foi possível 
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inclui-la no orçamento mas deixou a promessa de que talvez para o próximo orçamento já seja 

possível assim como outras propostas sugeridas e não incluídas, umas pelo facto de não 

concordar com elas, outras pelo facto de não serem da competência da Junta de Freguesia e deu 

como exemplo o Forno de Cal, sugerido por Miguel Madeira, da bancada do Bloco de 

Esquerda, que também considerou um projeto muito interessante e relevante para a cidade.---- 

Quanto ao facto de José Pedro Caçorino referir que a Presidente devia ser menos reativa em 

vez de mais proativa, no apoio aos seniores, Maria da Luz Santana, respondeu que espera 

conseguir ser proativa porque não se considera mulher de ficar sentada na secretária, gosta de 

andar na rua porque a pobreza envergonhada é a que mais a preocupa e por isso precisa e quer 

andar  na rua e tentar encontrar aquilo que são as necessidades das nossas gentes, porque sabe 

que mais precisam os que tem vergonha de pedir do que aqueles que pedem em todo o lado.--- 

Quanto à rubrica de o projeto Janelas da História, Maria da Luz Santana, esclarece que a sua 

manutenção está a incluída noutra rubrica. ------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Maria da Luz Santana, explica que a parceria com a Deco 

tem como objetivo ajudar na defesa do consumidor pelo que o protocolo consiste na cedência 

das instalações e na disponibilização de uma técnica que faz a triagem dos assuntos que 

necessitam de atendimento presencial e dos que podem ser resolvidos por telefone. ------------------  

Para terminar a sua intervenção, Maria da Luz Santana, Presidente da Junta de Freguesia, 

esclareceu que os parques físio- geriátricos são precisamente os parques Vita Avó que 

atualmente são chamados parques de manutenção física e informa que os que já estão 

construídos são da responsabilidade da Câmara Municipal de Portimão e que os que vierem a 

ser implementados pela Junta de Freguesia, serão naturalmente, da responsabilidade desta. ------  

Pediu a palavra José Pedro Caçorino, da bancada da Coligação Portimão Mais Feliz, que 

perguntou para quando a entrega da obra da nova sede da Junta de Freguesia uma vez que já 

foi inaugurada e continua por abrir ao público. ------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Maria da Luz Santana, Presidente da Junta de Freguesia, que disse que tinha 

esse assunto guardado para o fim mas tendo em conta a questão colocada, informou que devido 

à necessidade de se preparar um concurso para tratar de os achados arqueológicos e ao 

mobiliário que ainda não chegou, não foi possível efetuar a mudança. No entanto, disse, é 

intenção do executivo mudar no princípio do ano de 2022. --------------------------------------------------  
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Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio 

Poucochinho, colocou o Ponto 4.3 a votação tendo sido aprovado, por maioria, conforme 

quadro seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dando início ao Ponto 4.4 – Verificar a conformidade dos requisitos relativos ao 

exercício de funções a meio tempo de dois vogais do executivo; ----------------------------  

Pediu a palavra Maria da Luz Santana, Presidente da Junta, que, relativamente ao Ponto 4.4 

disse que o mesmo decorre da Lei, que permite que as Freguesias tenham, para além do 

Presidente, dois membros com tempo pelo que escolheu dois membros do executivo, aos quais 

deu meio tempo cada, para que possam ajudar nas várias áreas, nomeadamente Recursos 

Humanos e Tesouraria e Outras Serviços, além do Secretário que também considera um 

grande apoio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Patrícia Aurélio, da bancada da Coligação Um Novo Portimão – PPD/PSD, 

MPT e PM, que informou que relativamente ao ponto anterior a sua bancada iria apresentar uma 

declaração de voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Poucochinho, deu por concluída a Ordem de Trabalhos, congratulou-se pela forma cordial, 

simples e objetiva com que todos os membros participaram nos trabalhos, o que demonstra que 

todos estão conscientes da sua função como membros da Assembleia de Freguesia e pediu para 

que nas próximas sessões apresentem propostas, ideias, sugestões para a nossa terra, para a 

nossa cidade porque, disse,  é para isso que todos foram eleitos e que estão  aqui e garantiu que 

 

Votações 

 

PS 

 

Portimão Mais 

Feliz 

 

Coligação 

Um Novo 

Portimão – 

PPD/PSD, 

MPT e PM  

 

BE 

 

CDU 

 

Partido 

CHEGA 

 

PAN 

Pessoas, 

Animais 

Natureza 

 

Total 

Votos a favor 9      1 10 

Abstenções  3 3 1 1 1  9 

Votos contra         
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cada assunto será discutido com seriedade e honestidade, independentemente da força politica 

que as apresente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, terminou a sua intervenção 

parabenizando, mais uma vez, todos os membros pela maneira como decorreu a primeira 

sessão, esperando que as próximas sejam ainda melhores e agradeceu aos funcionários da Junta 

de Freguesia, em funções na Assembleia, o apoio dado, tanto durante a Assembleia como no 

trabalho feito previamente à mesma. ---------------------------------------------------------------------------------   

Antes da leitura da minuta da ata, Maria da Luz Santana, Presidente da Junta de Freguesia, 

desejou a todos Boas Festas e que 2022 seja um ano melhor do que este que está a terminar. ----  

Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, também desejou a todos Festas 

Felizes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ricardo Cândido, da bancada do PAN, que questionou o presidente da Mesa 

em matéria relacionada com o Regimento e com a Conferencia de Líderes. ----------------------------  

Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, esclareceu que cada bancada poderá 

apresentar sugestões de alteração ao Regimento caso assim o considerem necessário. ---------------  

Pediu a palavra Ricardo Cândido, da bancada do PAN, que perguntou se o atual Regimento 

se mantinha em vigor até que haja um atualizado e perguntou se esta Conferencia de Líderes se 

iria reunir antes de a próxima Assembleia e terminou elogiando o executivo pela adoção dos 

jarros e dos copos em vidro em detrimento do plástico, algo que tinha pedido na altura da 

tomada de posse. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, pediu a Liliana Briceag, 

2ª Secretária da Mesa de Assembleia, que procedesse à leitura de a minuta da ata, a qual foi 

aprovada, por unanimidade, conforme quadro seguinte: ------------------------------------------------------  

 

Votações 

 

PS 

 

Portimão Mais 
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Coligação 

Um Novo 

Portimão – 

PPD/PSD, 

MPT e PM  

 

BE 

 

CDU 

 

Partido 

CHEGA 

 

PAN 

Pessoas, 

Animais 

Natureza 

 

Total 

Votos a favor 9 3 3 1 1 1 1 19 
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Sem mais pedidos de esclarecimento, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Ilídio 

Poucochinho, deu por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 24 horas. -----------  

Para constar se lavrou a presente ata, que tem como suporte a gravação magnética de tudo 

quanto ocorreu na respetiva Sessão, que lida e conferida, vai ser assinada por mim, Célia Maria 

Gaspar Franco de Sousa_______________________________, Técnica Superior 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 

 

 

O 2º Secretário  

 

 

 

 

Abstenções         

Votos contra         



Partido CHEGA

Assembleia de Freguesia de Portimão

Em 25 de Novembro de 1975, o Regimento de Comandos da Amadora, apoiado por grupos

organizados de civis e militares espalhados por todo o país, travaram aquela que foi uma
tentativa de implementação de uma ditadura com contornos perigosos para a democracia
defendida e que esteve na origem do 25 de Abril de 1974.

Os valores de Abril sofreram ao longo de um ano um duro golpe que pela força, determinação e
valentia demonstrada pelo Regimento de Comandos da Amadora e pelos seus apoiantes não

vingou e felizmente para o nosso país, não poderia sequer ter vingado.

Passados 46 anos, a data do 25 de Novembro continua a ser ocultada da história de Portugal,
facto esse que o CHEGA repudia.

Devemos celebrar a história não apenas quando a mesma é associada ao partido A ou B. História
é história e não pode ser apagada ! Nós, assim como outras forças políticas, entendemos o 25 de
Novembro como a reposição dos valores originais de Abril!

Nesse sentido, os eleitos nesta Assembleia vêm propor a realização de uma cerimónia oficial da
data do 25 de Novembro, com o mesmo respeito e dignidade da celebração de outras datas com
semelhante importância, como a do 25 de Abril.

A ser aprovada, a presente moção deve ser remetida al

Presidente da Câmara Municipal e respetivos vereadores.

Presidente da Assembleia Municipal e respetivos deputados Municipais.

Presidentes das Assembleias de Freguesias do Concelho

Assembleias de Freguesias do Concelho
)

Grupos Parlamentares na Assembleia da República

Associação de Comandos

'Portimão, 10 de Novembro de 2021

O Eleito do Chega à Assembleia de

Pedro Rodrigues

Freguesia de Portimão



 

Assembleia de Freguesia de Portimão 

 

Moção 
 

Instalação de lombas redutoras de velocidade na estrada para a 

Companheira 

Na estrada que vai para a aldeia da Companheira as viaturas por vezes circulam a alta 

velocidade, pondo em perigo as pessoas que se deslocam na berma ou que a pretendem 

atravessar. Uma solução para isso, que tem sido sugerido por moradores da referida 

localidade, seria a instalação de lombas redutoras de velocidade nessa estrada 

Assim, a Assembleia de Freguesia de Portimão, reunida em sessão ordinária no dia 13 

de dezembro de 2021, recomenda à Câmara Municipal a instalação dessas lombas. 

 

Portimão, 13 de dezembro de 2021 

O representante do Bloco de Esquerda 

Miguel Madeira 






