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Aos vinte e cinco dias do mês de Julho de dois mil e dezassete, 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 extraordinária de Assembleia de 

Freguesia de Portimão, os seguintes elementos:  -----------------------------------------------------------------  

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

Amílcar de Sousa Bentes 1º Secretário, Ângela Gomes, 2º Secretário, Clemente Luís 

Camarinha, Cláudio Ventura, António Paulo de Brito Vitorino, Filipa Severino Florêncio, 

Dionísio Filipe, pelo Partido Socialista; Nuno Campos Inácio, Custódio Milhano Coelho, 

Armando José Martins Santana Marques e Sara Rosado, pela Coligação Servir Portimão, 

Miguel Jorge Medeiros Martins Madeira, Hélder José Porfírio de Jesus, pelo Bloco de 

Esquerda, Vasco Trindade e João Brás, pela CDU. ----------------------------------------------------------  

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

1. Período de intervenção do público; 
2.  Apreciação e votação do Protocolo de Colaboração de Apoio Técnico e 

Financeiro, a celebrar com o município de Portimão, para requalificação de 
parque infantil e desportivo na Freguesia de Portimão; 

 

Aberta a sessão, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, cumprimentou todos 

os presentes e procedeu à leitura dos pedidos de substituição de José Carlos Lourenço e de 

António Mimoso Correia, do Partido Socialista, que foram substituídos por Cláudio Ventura e 

por Dionísio Filipe, de Eduarda Andrade, da Coligação Servir Portimão que foi substituído 

por Sara Rosado e de Paulo Pereira e Alexandra Matos, da CDU, que foram substituídos por 

João Brás. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Faltaram sem justificação Henrique Waldeman Silva e Ricardo Silva, da bancada do 

PPD/PSD. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo o Ponto nº 1- Período de intervenção do público - Ilídio Poucochinho, 

Presidente da Mesa da Assembleia, questionou o público presente em matéria de intervenção e 

leu um pedido de justificação de falta enviado por Célia Silva, da Bancada do Bloco de 

Esquerda, cujo teor aqui se anexa:  ----------------------------------------------------------------------------------  
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Não havendo pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da Assembleia, 

passou ao Ponto nº 2 – Apreciação e votação do Protocolo de Colaboração de 

Apoio Técnico e Financeiro, a celebrar com o município de Portimão, para 

requalificação de parque infantil e desportivo na Freguesia de Portimão Período  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que 

 

 

iluminava esporadicamente. --------------------------------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra, Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse ter gostado do 

esclarecimento do Presidente mas, sendo o Bloco de Esquerda uma força politica que ouve os 

cidadãos e coincidindo o iluminação permanente de o Coreto com a reunião que uma comissão 

de comerciantes da Praça Manuel Teixeira Gomes teve com a Presidente da Camara, Dra. 

Isilda Gomes, para pedir que se realize mais eventos naquela parte da cidade, com não podia 

deixar de fazer o presente pedido de esclarecimento, cuja resposta irá comunicar aos 

interessados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse também ter muito 

gosto em falar e receber os cidadãos e informou já ter recebido dois comerciantes da Praça 

Manuel Teixeira Gomes, facto que registou com agrado, tendo, inclusivamente, se 

comprometido a ajudá-los desde que eles também queiram colaborar e apoiar. ------------------------   

Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, considerou ofensiva a missiva enviada pelos  

 

Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir Portimão, apresentou uma Declaração de Voto, 

cujo teor aqui se anexa:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor       

Abstenções       

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

Poucochinho, deu por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 24 horas. -----------  
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Para constar se lavrou a presente acta, que tem como suporte a gravação magnética de tudo 

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

Maria Gaspar Franco de Sousa_______________________________, Assistente Técnica 

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 


