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 Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma horas e 

trinta minutos, nesta cidade de Portimão, no Salão Nobre Ilídio Poucochinho, da Junta de 

Freguesia de Portimão, sito na Rua Bispo Dom F. Coutinho, nº 5, em Portimão, reuniram em 

sessão ordinária de Assembleia de Freguesia de Portimão, os seguintes elementos:  -----------------  

Rui Manuel Moreira Rosa, Presidente da Mesa de Assembleia, Liliana Briceag, 1º 

Secretário, Pedro Miguel dos Santos Dias, 2ª Secretário, José Carlos Lourenço, António 

Paulo de Brito Vitorino, Armindo Pinto Silva, Maria Manuela Santos, Paulo Henrique 

Neves Silva, Alexandra Daniela Delgado pelo Partido Socialista; Patrícia Alexandra 

Gonçalves Aurélio, Vítor Manuel da Conceição Guerreiro, Letícia Maria G. Inácio da Costa e 

Lisa Silvestre, pela bancada do PSD/PPD; José Pedro da Silva Caçorino, Maria Paula de 

Jesus Santos Silva, Aristides José Soto de Assis, pela Coligação Portimão Mais Feliz – CDS, 

Nós Cidadãos e Aliança; Jorge Manuel Ferreira Vieira e Pedro Ricardo Guisado Rodrigues, 

pelo Partido CHEGA, Miguel Jorge Medeiros Martins Madeira, pelo Bloco de Esquerda, 

Ana Paula Gonçalves da Silva Duarte, do PCP/PEV e Ricardo Conceição Cândido, pelo 

PAN - Pessoas, Animais, Natureza. -------------------------------------------------------------------------------  

Apresentaram pedidos de substituição Filipe Neves Silva, do Partido Socialista que foi 

substituído por Alexandra Daniela Delgado e Ricardo Jorge Rodrigues da Silva e José Garcia, 

do PSD/PPD, que foram substituídos por Lisa Silvestre. ---------------------------------------------------  

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: 

2.1 Aprovação da Ata da Assembleia de 26/04/2022; 
2.2 Leitura de expediente recebido; 
2.3 Discussão e votação de Moções. 

3. Período da Ordem do Dia: 
3.1 Apreciação da Informação da Presidente da Junta; 
3.2 Apreciação e Votação da proposta de Protocolo de Colaboração, no 

âmbito de o projeto “Praia Acessível-Praia do Vau-Portimão”, 
apresentada pelo Município de Portimão. 

 
O Presidente da Mesa de Assembleia, Rui Rosa, cumprimentou todos os presentes e deu 

início à Ordem de Trabalhos. De acordo com o Ponto nº 1- Período de intervenção do 

público, referiu a ausência de público pelo que passou ao ponto seguinte da Ordem de 
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Trabalhos, Ponto nº 2 – Período Antes da Ordem do dia, nomeadamente ao 

Ponto 2.1 – Aprovação da Ata da Assembleia de 26/04/2022; ------------------------------  

Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa de Assembleia, colocou a Ata a 

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

 

 

Não participaram na votação da ata os membros Maria Manuela Santos, da bancada do 

Partido Socialista e Lisa Silvestre, bancada do PSD/PPD, porque não estiveram presentes na 

sessão a votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No que respeita ao Ponto 2.2 – Leitura de expediente recebido – O Presidente da 

Mesa de Assembleia, Rui Rosa, informou que recebeu como correspondência um email do 

PSD/PPD solicitando a alteração da designação da bancada para PSD/PPD, e um ofício do 

Município com a resposta à Moção do Bloco de Esquerda apresentada na sessão da 

Assembleia de Freguesia de 13/12/2021. ------------------------------------------------------------------------- 

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

reencaminhamento da resposta dada, pelo município, à sua bancada. ----------------------------- 

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

iriam digitalizar e enviar a resposta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de passar ao Ponto 2.3, o Presidente da Mesa de Assembleia, Rui Rosa, colocou a 

elaboração da ata em minuta a votação a qual foi aprovada por unanimidade, conforme quadro 

seguinte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Votações 

 

PS 

 

Portimão Mais 

Feliz 

 

PPD/PSD  

 

BE 

 

CDU 

 

Partido 

CHEGA 

 

PAN 

Pessoas, 

Animais 

Natureza 

 

Total 

Votos a favor 8 3 3 1 1 2 1 19 

Abstenções         

Votos contra         
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Dando início ao Ponto 2.3 - Discussão e votação de Moções – Pediu a palavra Pedro 

Rodrigues, da bancada do CHEGA, que disse que o intuito e o objeto da Moção está 

ultrapassado uma vez que a vigília já se realizou pelo que propôs a retirada da Moção. No 

entanto, Pedro Rodrigues, deixou a nota de que compareceram na vigília algumas dezenas de 

pessoas e que a precária situação do Hospital de Portimão, em particular da Obstetrícia, é algo 

que os deixa muito preocupados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Retirada a Moção nº 1 passou-se à leitura da Moção nº 2, também apresentada pela bancada 

do CHEGA, cujo teor se anexa a esta ata. ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa de Assembleia, Rui Rosa, chamou a atenção para algumas 

irregularidades constantes na Moção nº 2, nomeadamente o facto de o documento enviado 

mencionar Proposta e não Moção e dirigir-se à Assembleia Municipal e não à Assembleia de 

Freguesia, como deveria ser. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que se disse confundido 

e não perceber o que está a votar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Pediu a palavra Pedro Rodrigues, da bancada do CHEGA, que confirma que se trata de uma 

Moção e como tal deve ir a votação. -------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que pediu algum cuidado 

com a apresentação dos documentos uma vez que, na realidade, o documento em discussão 

refere que é uma Proposta e não uma Moção. ------------------------------------------------------------------- 

 

Votações 

 

PS 

 

Portimão Mais 

Feliz 

 

PPD/PSD  

 

BE 

 

CDU 

 

Partido 

CHEGA 

 

PAN 

Pessoas, 

Animais 

Natureza 

 

Total 

Votos a favor 9 3 3 1 1 2 1 21 

Abstenções         

Votos contra         
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Pediu a palavre Pedro Rodrigues, da bancada do CHEGA, que apesar de fazer mea culpa 

pelo erro pretende que o documento seja considerado uma Moção e não uma Proposta e como 

tal ir a votação, depois de apresentada e diligenciada. ------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa de Assembleia, Rui Rosa, voltou a referir as incorreções mencionadas 

no documento e disse que se estará a abrir um precedente a um tipo de documento que não é 

Moção nem Recomendação. ------------------------------------------------------------------------------------------    

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

não o chocar ser uma Moção a verdade é que o documento vem dirigido ao Município e 

explana algo que não é da competência da Freguesia, apesar de compreender o exposto. ----------

Pediu a palavra Pedro Rodrigues, da bancada do partido CHEGA, que disse ter outro 

entender do problema e que ao elaborar a  Moção, pretende ser a voz dos fregueses de 

Portimão que lhe fizeram chegar as suas preocupações, pelo que insiste que o documento seja 

considerado uma Moção e seja votado.------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa de Assembleia, Rui Rosa, voltou a dizer que aceitar o documento nas 

condições solicitadas pela bancada do CHEGA é abrir um precedente para questões futuras.--- 

Pediu a palavra José Pedro Caçorino, da bancada da Coligação Portimão Feliz – CDS-PP, 

Nós Cidadãos, Aliança, que disse ser de algum mau gosto estar a discutir-se, em plena sessão 

de Assembleia, uma questão que deveria ter sido esclarecida pelo Presidente e pelo 

secretariado, à data da receção do documento. José Pedro Caçorino, disse ainda que o facto de 

o assunto ser incomodo e colocar em causa o executivo do Município de Portimão, leva a que se 

esteja a criar um problema que será de simples resolução, ou se aceita ou não se aceita o 

documento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa de Assembleia, Rui Rosa, sugeriu que o Partido CHEGA corrigisse o 

documento para que fosse discutido e aprovado como Moção. ---------------------------------------------- 

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

será do Presidente e da Mesa da Assembleia. ------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa de Assembleia, Rui Rosa, decidiu que o documento seria discutido e 

votado como Moção e colocou o mesmo à apreciação dos membros da Assembleia. ---------------- 

Pediu a palavra Pedro Rodrigues, da bancada do CHEGA, que pediu para corrigir o nome 

da Moção e que esta passe a denominar-se “Insegurança na Praia da Rocha”. --------------------- 
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Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa de Assembleia, colocou a Moção 

a votação tendo sido rejeitada, conforme quadro seguinte: -------------------------------------------- 

 

De seguida passou-se à Moção nº 3, apresentada pelo Bloco de Esquerda, Miguel Madeira 

absteve-se de ler a Moção, pelo que a mesma foi colocada a discussão, cujo teor se anexa a esta 

ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra Ricardo Cândido, da bancada do PAN, que questionou Miguel Madeira 

sobre quem seria o destinatário da Recomendação. ------------------------------------------------------------- 

Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, confirmou que o destinatário seria o 

Governo Central. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nós Cidadãos e Aliança, que disse não ter a certeza de que o os dois pontos alavancados na 

Moção serão a solução para o Serviço Nacional de Saúde e deu como exemplo os hospitais de 

Braga, Vila Franca de Xira, e Beatriz Ângelo em Lisboa, que tinham parcerias publico 

privadas, e cujo funcionamento estava à beira da excelência e que hoje também vivem com 

problemas semelhantes aos que se vive no Algarve, pelo que duvida que seja esta a solução para 

o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente no Algarve. Nesse sentido, José Pedro Caçorino, 

manifestou a sua intenção de se abster. ----------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que relativamente ao todo 

da Moção, disse existirem alguns pontos que não lhe parece que sejam a chave para resolver os 

problemas do Serviço Nacional de Saúde pelo que manifestou a intenção da sua bancada de 

votar contra com a apresentação de Declaração de Voto. ----------------------------------------------------- 

 

Votações 

 

PS 

 

Portimão Mais 

Feliz 

 

PPD/PSD  

 

BE 

 

CDU 

 

Partido 

CHEGA 

 

PAN 

Pessoas, 

Animais 

Natureza 

 

Total 

Votos a favor 
 

3 
   

2 1 6 

Abstenções   4 1    5 

Votos contra 9    1   10 
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Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa de Assembleia, colocou a Moção 

a votação tendo sido rejeitada, conforme quadro seguinte: -------------------------------------------- 

 

O Presidente da Mesa de Assembleia, Rui Rosa, deu seguimento aos trabalhos passando ao 

Ponto 3 - Período da Ordem do Dia – ---------------------------------------------------------------------- 

O Ponto foi aberto com a discussão do ponto 3.1 - Informação da Presidente da 

Junta- Foi dada a palavra à Presidente da Junta, Maria da Luz Santana, que dispensou a 

leitura da Informação, por esta ter sido enviada a todos os membros da Assembleia, no entanto 

disse que o que está explanado na mesma reflete o que foi a sua ação nesse período de tempo, 

assim como a demonstração de execução orçamental da despesa e da receita e atribuição de 

subsídios, colocando-se à disposição para qualquer esclarecimento. --------------------------------------- 

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

intervenção ainda tinha a ver com uma questão que remonta à sessão anterior e com o facto de o 

seu voto contra o Orçamento Retificativo, ter a ver com o facto de considerar que o valor que 

estava lançado na rubrica de Bens e Serviços e a sua origem, necessitava de uma melhor 

explicação. Miguel Madeira, disse que depois de ler a presente Informação Escrita percebeu a 

origem e a distribuição do valor em questão, mas continua com dúvidas no que refere à sua 

distribuição e à eventual obrigação de a mesma ter sido votada na assembleia anterior. ----------- 

Pediu a palavra a Presidente da Junta, Maria da Luz Santana, que disse que Miguel Madeira, 

sendo da área, deveria saber que a lei obriga a que seja este o procedimento. No entanto, disse, 

caso continue com dúvidas poderá solicitar à nossa técnica financeira o devido esclarecimento, 

uma vez que se trata de uma dúvida  técnica e não politica. ------------------------------------------------ 

 

Votações 

 

PS 

 

Portimão Mais 

Feliz 

 

PPD/PSD  

 

BE 

 

CDU 

 

Partido 

CHEGA 

 

PAN 

Pessoas, 

Animais 

Natureza 

 

Total 

Votos a favor 
   

1 1 
  

2 

Abstenções  3 4   2 1 10 

Votos contra 9       9 
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Pediu a palavra Ricardo Cândido, da bancada do Partido PAN, que depois de cumprimentar 

todos os presentes voltou a questionar o executivo sobre o número total de famílias ajudadas no 

projeto Nós Vamos por Si, de modo a que se possa fazer uma análise real sobre a necessidade 

de se manter, ou não, o projeto. Ainda sobre o Ponto 3.2 e à atribuição de subsídios, Ricardo 

Cândido, pediu informações sobre a Associação Casear, à qual foram atribuídos cerca de três 

mil euros e questionou sobre o motivo de ter sido atribuído, pela Freguesia de Portimão, um 

subsídio a uma Associação da freguesia da Mexilhoeira Grande. ------------------------------------------ 

Para finalizar a sua intervenção, Ricardo Cândido, questionou a Presidente da Junta, sobre o 

ponto de situação do parque Canino a construir na freguesia de Portimão.  ----------------------------  

Pediu a palavra Patrícia Aurélio, da bancada do PSD/PPD, que depois de cumprimentar 

todos os presentes, disse que duas das questões que tinha já foram colocadas por Ricardo 

Cândido, da bancada do PAN – Pessoas, Animais, Natureza, e a terceira questão tem a ver 

com a dinamização junto do comercio local, uma vez que o Verão está a chegar e tem 

constatado que há muitos turistas na cidade. Patrícia Aurélio, questionou ainda sobre a 

realização do projeto Arrebita no próximo mês de agosto.  ---------------------------------------------------  

Para terminar a sua intervenção, Patrícia Aurélio, perguntou qual o ponto de situação relativo 

ao Regimento do Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu a palavra a Presidente da Junta de Freguesia, Maria da Luz Santana, que começou por 

dizer que a questão do Regimento não era da sua competência. ------------------------------------------- 

No que respeita às questões comuns, a Presidente da Junta de Freguesia, informou que a 

Casear é uma associação de animação cultural que se dedica ao Teatro e que o professor de 

teatro do “Grupo de teatro sénior” é pago através dessa associação. -------------------------------------- 

Quanto ao subsídio atribuído ao Mexilhoeira Grande Futebol Clube, a Presidente da Junta de 

Freguesia de Portimão, esclareceu que teve a ver com o pagamento de medalhas que foram 

atribuídas aos jovens que participaram num torneio que se realizou no dia 25 de Abril no 

Campo Major David Neto, em Portimão, em simultâneo com Alvor e com a Mexilhoeira 

Grande.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao projeto Nós Vamos por Si, a Presidente da Junta, informou que o projeto, 

apesar de o número de famílias a pedir ajuda ser menor, será para manter até se verificar que 

não se justifica a sua continuidade. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Pediu a palavra Ricardo Cândido, da bancada do PAN – Pessoas, Animais, Natureza, que 

disse ter conseguido apurar quantas famílias foram ajudadas no período compreendido entre 

abril e junho e que concorda com o facto de ser para isso que a Junta de Freguesia existe. -------- 

Ricardo Cândido, questionou ainda sobre a aplicação In Freguesias e qual o ponto de situação 

relativamente ao desenvolvimento da mesma e suas melhorias, nomeadamente a versão em 

inglês. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Patrícia Aurélio, da bancada do PSD/PPD, que considerou vago o facto de o 

ponto 3.1 referir o termo algumas instituições ao invés de se mencionar quais são as instituições.  

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

à aplicação In Freguesias informou que a mesma continua em readaptação e mudança 

sistemática e que tem cerca de mil visualizações diárias. Quanto ao ponto 3.1 e à descrição das 

instituições, disse, que as instituições apoiadas com impressões de cartazes e panfletos, foram 

Clube da Ladeira do Vau, Rancho Folclórico da Ladeira do Vau, Clube do Porto Lagos, 

Associação Dadores de Sangue, Sociedade Vencedora. ------------------------------------------------------ 

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

informou que em relação ao parque canino já existe memoria descritiva do mesmo, já foram 

solicitados orçamentos para a sua concretização e, disse, que provavelmente irão surgir dois 

parques, um na zona da Quinta do Caneco e outro na zona do canil. ------------------------------------  

Pediu a palavra Ricardo Cândido, da bancada do PAN, que agradeceu a informação prestada 

e questionou o executivo relativamente à possibilidade de o atendimento ser feito através de 

marcação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Ainda relativamente à questão colocada por Patrícia Aurélio, da bancada do PSD/PPD, 

sobre o Regimento, o Presidente da Mesa de Assembleia, Rui Rosa, informou que se realizou 

uma reunião onde foram propostas algumas alterações às quais foi pedido parecer jurídico, cuja 

resposta se aguarda.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ricardo Cândido, da bancada do PAN – Pessoas, Animais, Natureza, que 

disse que a Presidente da Junta não respondeu à questão relativa à eventual possibilidade de o 

atendimento se realizar por marcação. ------------------------------------------------------------------------------  

A Presidente da Juna de Freguesia, Maria da Luz, informou que daria a resposta no fim da 

sessão da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Não havendo mais pedidos de intervenção passou-se ao ponto 3.2 - Apreciação e Votação 

da proposta de Protocolo de Colaboração, no âmbito de o projeto “Praia 

Acessível-Praia do Vau-Portimão”, apresentada pelo Município de Portimão. ---- 

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

Nós Cidadãos e Aliança, que questionou o facto da Presidente da Junta de Freguesia não ter 

respondido à pergunta e de ter dito que responderia mais tarde o que, na sua opinião, daria a 

possibilidade a que todos os membros pudessem intervir depois de terminada a Ordem de 

Trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

à questão colocada por Ricardo Cândido, da bancada do PAN, informou que está a ser 

estudada a possibilidade de se pedir alguns documentos on line. Quanto a marcações para 

atendimento presencial, disse, não ser possível porque iria causar constrangimentos com as 

pessoas que se deslocam à Junta de Freguesia, sem marcação e que aguardam pela sua vez. ------  

 Relativamente às informações que pretendia dar, a Presidente da Junta, pediu atenção ao 

Facebook da Junta de Freguesia porque estão previstos muitos eventos, nomeadamente Choque 

Frontal, Chaminé D’Ouro, Festival de Acordeão João César, Música no Coreto, a decorrer 

entre julho e o fim de agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Nós Cidadãos e Aliança, que disse que a sua intervenção teve a ver com uma questão de 

pormenor porque há sítios e tempos para se falar sobre determinados temas e que o facto de ser 

Presidente não lhe dá a prorrogativa de chegar ao final e fazer o brilharete que entende fazer, 

apesar de acreditar que não seria essa a sua intenção.  ---------------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção, José Pedro Caçorino disse que os membros da Assembleia não 

têm de saber as coisas pelo Facebook e que o executivo tem a obrigação de partilhar os eventos 

com os membros da Assembleia sob pena de amanhã ser confrontado na rua com pessoas a 

questionar sobre eventos dos quais não tem conhecimento.  --------------------------------------------------  

No que respeita ao ponto em discussão, José Pedro Caçorino, considera o projeto meritório e 

tem pena que não se alargue o mesmo a mais praias, nomeadamente à Praia da Marina, local 

muito frequentado e de fácil acesso, até porque, disse, as despesas são suportadas pelo 

Município sendo a Junta de Freguesia um mero bypass, e que sendo um projeto que considera 
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muito interessante e de grande adesão, mesmo que fosse dirigido só para uma pessoa, justifica-

se o seu alargamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ricardo Candido, da bancada do PAN - Pessoas, Animais, Natureza, que 

concordou com a intervenção de José Pedro Caçorino e disse também ser de opinião que o 

projeto devia ser alargado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

esclareceu que a Junta de Freguesia não é o bypass do projeto, pelo contrário é o Projeto na 

Praia do Vau, o qual foi mantido pela Freguesia de Portimão, inclusive com a compra de um 

tiraló, durante os anos em que a Camara Municipal de Portimão não conseguiu apoiar 

financeiramente. Nos últimos dois anos, disse, a Câmara Municipal de Portimão quis participar 

no projeto e a Freguesia aceitou a parceria. Relativamente ao alargamento do projeto à praia da 

Marina, a Presidente da Junta disse que o Município pretendia faze-lo este Verão, mas tal não 

foi possível devido à impossibilidade de adquirir o equipamento em tempo útil para o efeito.  

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

Nós Cidadãos e Aliança, que disse concordar com quase tudo o que foi dito pela Presidente. 

José Pedro Caçorino disse que quando usou o termo bypass referiu-se à questão financeira 

porque a Junta de Freguesia limita-se a apresentar o projeto e mal seria que assim não fosse. 

Continuando a sua intervenção e relativamente ao alargamento do projeto, José Pedro Caçorino 

disse que estando a mais de um ano da próxima época balnear a Freguesia deve empenhar-se 

para que o alargamento seja uma realidade, apesar das dificuldades e vicissitudes especificas, 

nomeadamente na questão humana, para que se possa dizer na próxima época que temos mais 

um ou dois espaços acessíveis na Freguesia de Portimão. -----------------------------------------------------  

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

chamou a atenção para o facto de ter dito que o Município tinha a intenção de alargar o projeto 

à Praia da Marina, na atual época balnear, e só não o fez devido à impossibilidade de receber o 

equipamento atempadamente. Como conclusão, a Presidente da Junta de Freguesia, disse que 

se for pedido apoio para a Praia da Marina o mesmo será dado apesar da prioridade do seu 

executivo ser o projeto da Praia do Vau. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Ponto a votação tendo sido aprovado por unanimidade, conforme quadro seguinte: ----------- 
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De seguida, Rui Rosa, Presidente da Mesa de Assembleia, pediu a Pedro Dias, 2º Secretário 

da Mesa de Assembleia, que procedesse à leitura de a minuta da ata, a qual depois de lida foi 

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

 

Sem mais pedidos de esclarecimento, o Presidente da Mesa da Assembleia, Rui Rosa, deu por 

encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia, pelas vinte e quatro 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, 

 

 

Votações 

 

PS 

 

Portimão Mais 

Feliz 

 

PPD/PSD  

 

BE 

 

CDU 

 

Partido 

CHEGA 

 

PAN 

Pessoas, 

Animais 

Natureza 

 

Total 

Votos a favor 9 4 3 1 1 2 1 21 

Abstenções         

Votos contra         
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Abstenções         

Votos contra         
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O Presidente da Mesa 

 

 

O 1º Secretário 

 

 

O 2º Secretário  

 

 

 



PROPOSTA

Os recentes desacatos e violência ocorridos na noite de dia 20 para 21 de Junho na Praia da

Rocha demonstram a clara necessidade de um reforço no patrulhamento e vigilância na

referida área, para que sejam prevenidos novos incidentes como este.

Portimão, e em particular a Praia da Rocha é um destino e atração turística internacional, o que

promove o natural enriquecimento da cidade e dos seus habitantes. Grande parte desse apelo

turístico passa pela segurança que Portimão em particular e Portugal em geral oferecem.

Citando a nota passada pela Polícia de segurança Pública, existiu a "ocorrência de desordens e

alterações da ordem pública, numa zona de diversão noturna da Praia da Rocha, em Portimão,

envolvendo cerca de 20 indivíduos de nacionalidade estrangeira".

Este e outros episódios têm causado grande indignação e transtorno na nossa comunidade,

muitos dos nossos fregueses abandonaram a ida à Praia da Rocha por falta de segurança. O

partido CHEGA tem acompanhado estes acontecimentos e se dirigido a muitos munícipes em

geral e lojistas daquela zona em particular que nos relatam a precariedade de segurança que

sentem na Praia da Rocha.

Irão ocorrer mais dois festivais de grande promoção internacional, sendo o próximo a começar

já dia 1 de Julho. O partido CHEGA propõe que sejam tomados os maiores esforços que visem

prevenir violência e destruição de propriedade como testemunhamos nestes últimos incidentes

especialmente nestas datas, nomeadamente no reforço do plano de contingência e patrulhamento

já existente.

Pedro Rodrigues
PARTIDO CHEGA
Membro da Assembleia de Freguesia de Portimão

.



 

Assembleia de Freguesia de Portimão 

 

Moção 
 

Crise nas Urgências do Serviço Nacional de Saúde 

Nas últimas semanas, urgências de vários hospitais (incluindo o de Portimão) têm vindo 

a encerrar, devido a não terem a quantidade adequada de médicos. 

Tal é o resultado de uma longa política de desinvestimento no SNS nos últimos anos, o 

que tem se refletido numa falta crescente de profissionais de saúde. 

Assim, a Assembleia de Freguesia de Portimão, reunida em sessão ordinária no dia 27 

de junho de 2022, recomenda ao governo a tomada de medidas para recuperar os 

quadros do SNS, nomeadamente: 

 

a) Atribuir às instituições do SNS autonomia para contratações de médicos e outros 

técnicos de saúde. 

b) Criar um regime opcional de dedicação exclusiva para o pessoal médico, com 

uma bonificação salarial correspondente. 

 

Portimão, 27 de junho de 2022 

O representante do Bloco de Esquerda 

Miguel Madeira 

 

Obs: se aprovada, deve ser dado conhecimento desta recomendação à 

ARS/Algarve e ao Ministério da Saúde. 
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