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Aos vinte e cinco dias do mês de Junho 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 Fre-

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

Abílio do Carmo Lima, Presidente da Assembleia de Freguesia; Ana Cristina Bentes, 1ª 

Secretária, Amílcar de Sousa Bentes, 2º Secretário; Estela Belchior, Dionísio Filipe, Raquel 

Sofia dos Santos Silva Tuta, José Carlos Nunes Lourenço, Pedro Filipe da Conceição de 

Jesus, Filipa Florêncio, Ana Sofia de Oliveira Vicente Conceição, Estela Belchior, pelo Parti-

do Socialista; Pedro Humberto Castelo Terras Xavier, Tânia Isabel Termentina Bicho, João 

Carlos Rodrigues dos Santos, 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. - Apreciação e votação para abertura de procedimento concursal e altera-

ção do mapa de pessoal de 2012; 
4. - Informação da Presidente da Junta. 

 
 
Aberta a sessão, o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, procedeu à leitura dos 

pedidos de substituição de Filipe Santos e de Ana Cristina Sales Calvinho do PS que foram 

substituídos por Estela Belchior e Dionísio Filipe respectivamente e deu conhecimento da cor-

respondência recebida. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, 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 4 1 1 1 16 

Abstenções 1                           1          2 

Votos contra        

 

Passou-se ao Ponto nº 1- Período de intervenção do público.  -----------------------------------  
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Pediu a palavra Mário Freitas que iniciou a sua intervenção saudando os presentes para, de 

seguida, manifestar a sua preocupação relativamente aos lugares de estacionamento reservados 

pela Câmara Municipal de Portimão junto ao Museu Municipal de Portimão e à Biblioteca 

Municipal considerando não se justificar a ocupação de dois lugares de estacionamento quando 

a dificuldade em estacionar naquelas zonas é imensa e chamou, ainda, a atenção para o pro-

blema das viaturas abandonadas na cidade solicitando a intervenção da Presidente da Junta de 

Freguesia, Ana Figueiredo, na qualidade de membro da Comissão de Transito ----------------------  

Mário Freitas continuou a sua intervenção referindo o exagerado número de autocarros Vai 

Vem que circulam pela cidade, a maior parte deles praticamente vazios e terminou  referindo a 

visita de uma televisão alemã à cidade de Portimão, que veio filmar algumas zonas da cidade, 

para fazer publicidade na Alemanha, questionando as condições em que se encontram os espa-

ços verdes da cidade nomeadamente as rotundas. ---------------------------------------------------------------  

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

encontrar-se em condições de responder a algumas das questões colocadas por Mário Freitas. 

No que respeita ao Vai Vem, Ana Figueiredo, confirmou a futura redução de algumas linhas e 

horários após avaliação técnica feita pelo departamento de transito da Portimão Urbis.  -----------  

Relativamente aos dois lugares de estacionamento, e não colocando em causa a sua necessida-

de, Ana Figueiredo, esclareceu que a Câmara vai promover naquele lugar um centro de respos-

tas integradas, com o objectivo de recolher bens alimentares, já confeccionados, em parceria com 

restaurantes da zona, que serão entregues a pessoas carenciadas que ali irão buscar as suas 

refeições, depois de devidamente embaladas.  --------------------------------------------------------------------  

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

moção apresentada por Damião Sequeira, da bancada da CDU, cujo teor se anexa:  --------------  



AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo 
 

  
Acta nº 12/2012 

 

172 
 

 

 



AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo 
 

  
Acta nº 12/2012 

 

173 
 

 

 

Após a leitura da moção o Presidente da Mesa de Assembleia, Abílio Lima, colocou-a à dis-

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

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que manifestou a intenção de votar contra 

por já ter sido discutido uma Moção de igual teor na Assembleia anterior.  ----------------------------  

Pediu a palavra Damião Sequeira, da bancada da CDU, que lamentou o facto de ter passado 

despercebida, a muitos cidadãos, a manifestação gigantesca que teve lugar em Lisboa, relacio-
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nada com o tema, e que contou com a presença de muitas freguesias e acrescentou que como diz 

a voz do povo “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura” pelo que continuará a lutar 

para que a administração central ou qualquer governo não se deixe influenciar por técnicos 

estrangeiros que pretendem alterar as tradições e a diversidade da geografia do habitat dos cos-

tumes e tradições que sempre foram apanágio de um pais pequeno, mas muito diverso e diferen-

te, como o nosso e que estará sempre contra a iniciativa estrangeira de tentar organizar a nossa 

divisão Administrativa, considerando ser um dever de todos os cidadãos repetir constantemente 

este tema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra, Ana Figueiredo, que informou, no que respeita a esta matéria, que a ANA-

FRE está completamente contra esta lei e que, sendo certo que o governo não irá recuar, serão 

criadas novas formas de lutas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à posição da Assembleia Municipal de Portimão, e não querendo responder por 

esta, Ana Figueiredo, informou ter conhecimento que não foi emitido qualquer parecer porque 

como o município de Portimão não irá sofrer qualquer alteração a ausência de proposta signifi-

ca, tacitamente, a aprovação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proposta à votação a qual foi aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11  1 1  13 

Abstenções       

Votos contra      4         1  5 

 

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

Moção nº 2 apresentada pela CDU, 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 Pedro Xavier, da bancada do PSD, que afirmou ser a base da proposta apre-

sentada completamente falsa e com bases insustentáveis. ------------------------------------------------------  

Pedro Xavier confirmou a existência de um concurso, que já vinha da antiga administração, o 

qual não prevê taxação a utentes, visitantes, ou a alguém que vá prestar serviços à instituição, e 

que apenas prevê cobrança a pessoas que utilizem o parque como depósito.  ---------------------------  

 Pedro Xavier informou ter conhecimento da inexistência de qualquer concorrente e que, consi-

derando que a proposta não faz fundamento com a verdade de todo o processo, o PSD irá 

votar contra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Damião Sequeira, da bancada da CDU, que referiu o provérbio “Um homem 

prevenido vale por dois” por considerar ser melhor prevenir do que remediar, porque o facto de 

não aparecer nenhum concorrente não significa que o concurso não possa ser repetido em con-

dições mais vantajosas para os concorrentes. ----------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta estas ultimas informações, Abílio Lima, Presidente da Mesa da Assembleia, 

sugeriu à bancada da CDU a reformulação da proposta o que não mereceu a concordância de 

Damião Sequeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Pediu a palavra Estela Belchior, da bancada do PS, para dizer que tendo em conta as novas 

informações e na ausência de fundamentos, iriam abster-se. --------------------------------------------------  

Pediu a palavra Damião Sequeira, da bancada da CDU, que informou que tendo em conta a 

abertura do concurso e o atentado que tem sido feito ao SNS, não iriam reformular a proposta.  

Pediu a palavra João Santos, da bancada do PSD, que relembrou a existência de um caderno 

de encargos que prevê todas as situações em discussão. --------------------------------------------------------   

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que chamou a atenção para o facto de 

independentemente do Conselho de Administração do Hospital decidir aprovar qualquer con-

curso, o mesmo tem sempre que passar pela aprovação do Conselho Municipal de Transito 

uma vez que devido ao facto do Hospital se encontrar em terrenos cedidos pela Autarquia exis-

te um compromisso nesse sentido. ------------------------------------------------------------------------------------  

Pedro Xavier deu conhecimento à Assembleia que o PSD, emitiu um comunicado à imprensa, 

sobre o assunto em discussão, onde informao ser contra a cobrança de estacionamento. ------------   
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Não havendo mais pedidos de intervenção o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, 

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

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 1  1 1  3 

Abstenções 10                                    10  

Votos contra  4           1 5 

 

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

Moção nº 3 apresentada pelo Bloco de Esquerda, cujo teor aqui se anexa: 
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Não havendo pedidos de intervenção o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colo-

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

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 1  1 1  3 

Abstenções 10                                    10  

Votos contra  4           1 5 

 

De seguida Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, leu um Voto de Congratulação 

apresentado pelo Partido Socialista, cujo teor aqui se anexa: 
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Não havendo pedidos de intervenção o Presidente da Mesa da Assembleia, Abílio Lima, colo-

cou o Voto de Congratulação à votação o qual foi aprovado por unanimidade, conforme quadro 

seguinte:  

 PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 11 4 1 1 1 18 

Abstenções                                      

Votos contra               

 

Na prossecução dos trabalhos Pedro Xavier, da bancada do PSD entregou dois requerimentos, 

ambos com o mesmo teor, dirigidos à Mesa de Assembleia e ao executivo da Junta de Fregue-

sia, cujo teor aqui se anexa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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De seguida, Manuel Valente, da bancada do PSD, leu a Moção nº 6, cujo teor aqui se anexa: 

 

 No fim da leitura Manuel Valente disse que a Moção ia ao encontro da expectativa e anseios 
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da população tendo em conta o estado miserável em que se encontram os espaços verdes da 

cidade de Portimão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Ana Figueiredo, Presidente da Junta, que disse estar de acordo com o teor da 

Moção e informou que a Câmara Municipal de Portimão não tem contrato com qualquer 

empresa estando a manutenção dos espaços verdes a cargo do pessoal da Câmara e de pessoal 

requisitado ao Centro de Emprego de Portimão no âmbito do CEI’s e CEI’s +. --------------------  

Manuel Valente, da bancada do PSD, perguntou desde quando se verificava essa situação. -----  

Ana Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia, respondeu não poder precisar a data mas 

que iria pedir essa informação para posteriormente informar a Assembleia de Freguesia. ----------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que chamou a atenção para o esta-

do lamentável em que se encontram a V3, junto à rotunda e a estrada que dá acesso ao Chão 

dos Donas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra João Santos, da bancada do PSD, que manifestou o seu receio pela segurança 

dos condutores no que respeita à plantação de árvores na rotunda, junto ao Continente. -----------   

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

Moção à votação a qual foi aprovada por maioria, conforme quadro seguinte:  

Votações PS PPD/PSD BE CDU CDS/PP Total 

Votos a favor 10 4 1 1 1 17 

Abstenções                     

Votos contra    1     1 

 

Continuando no Ponto 2 – Período antes da ordem do dia, Damião Sequeira, da banca-

da da CDU apresentou um requerimento à da Mesa de Assembleia, cujo teor aqui se anexa: ---  
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Pediu a palavra Ana Figueiredo, Presidente da Junta, que informou Damião Sequeira que a 

Câmara Municipal de Portimão não celebra quaisquer protocolos com a Junta de Freguesia de 

Portimão desde 2010, pelo que não sabe a que protocolo se está a referir.------------------------------  

Damião Sequeira, da bancada da CDU, respondeu que se refere aos protocolos assinados no 

ano 2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Passou-se de seguida ao Ponto 3 - Informação da Presidente da Junta. ---------------------  

A Presidente da Junta dispensou-se de ler a Informação Escrita pelo facto de já ter sido enviada 

a todos os membros da Assembleia e colocou-se à disposição da Assembleia. -------------------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que perguntou em que ponto se 

encontra a situação dos parquímetros. -------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que questionou a Presidente em termos 

de implementação das placas de toponímia nas ruas da cidade. --------------------------------------------  

Pediu a palavra Simeão Quedas, do Bloco de Esquerda, que referiu haver uma diferença 

razoável, no que respeita ao pagamento das taxas, relativamente à esmagadora maioria das 

cidades do país, onde não se paga parquímetro aos fins-de-semana e feriados ao contrário do 

que se passa em Portimão onde se paga todos os dias. --------------------------------------------------------   

Abílio Lima, Presidente da Mesa de Assembleia, referiu a distracção dos munícipes, relativa-

mente a esta situação, que já dura há cerca de 14 anos, e que foi objecto de concurso público e 

aprovado pela Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------   

Ana Figueiredo começou por responder a Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, e infor-

mou que na última reunião da Comissão de Transito, a agenda de trabalhos não incidiu sobre o 

pagamento dos parquímetros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Em resposta ao Pedro Xavier, da bancada do PSD, Ana Figueiredo respondeu que tendo em 

conta a presente situação financeira do município, aguarda-se que se possa fazer pagamentos 

para depois pagar e colocar as placas. -------------------------------------------------------------------------------  

Em resposta a Simeão Quedas, da bancada do Bloco de Esquerda, Ana Figueiredo respondeu 

que nas últimas reuniões da Comissão de Transito não se falou sobre o pagamento dos parquí-

metros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, que manifestou o seu desagrado 

pelas palavras de Abílio Lima, relativamente à distracção dos munícipes, no que respeita ao 

pagamento dos parquímetros, dizendo que tanto as zonas de estacionamento como os valores a 
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cobrar foram entretanto alterados. ------------------------------------------------------------------------------------  

 Vasco Carapucinha, da bancada do CDS, questionou ainda Ana Figueiredo relativamente à 

situação da recolha de livros nas escolas da freguesia constatando o facto de, finalmente, o exe-

cutivo da Junta de Freguesia apresentar serviço no que respeita a esta matéria. ------------------------  

Ana Figueiredo agradeceu o elogio de Vasco Carapucinha e informou que a Junta de Freguesia 

irá iniciar a recolha de livros apenas no Agrupamento de Escolas Júdice Fialho para avaliar se 

o projecto tem “pernas para andar” e daí passar para os outros Agrupamentos. ----------------------  

Pediu a palavra Tânia Santos, da bancada do PSD, que sugeriu que este projecto começasse 

com o 2º e 3º ciclo uma vez que os livros do 1º ciclo, tendo em conta que os alunos escrevem 

directamente neles, não podem ser utilizados por outros alunos. --------------------------------------------  

Ana Figueiredo esclareceu que o projecto irá incluir também o 2º e 3º ciclo. --------------------------  

Pediu a palavra Pedro Xavier, da bancada do PSD, que se congratulou pela inauguração do 

novo Centro de Saúde e mencionou honrosamente o nome de  Carlos Martins, pelo facto de 

este ter sido um dos principais mentores do projecto, propondo um agradecimento a todos os 

intervenientes políticos e não políticos que ao longo destes anos lutaram pela abertura deste 

Centro de Saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação do uso da palavra Pedro Xavier referiu a mudança do CAT de Portimão, do 

centro histórico da cidade para umas instalações junto à Associação de Dadores de Sangue, na 

zona da Avenida 25 de Abril e referiu a existência de um boato na cidade sobre o fim do servi-

ço do Vai Vem, mencionando a política eleitoralista e não de serviço às populações que sempre 

esteve subjacente à sua existência, chamou ainda a atenção para o desajustamento existente 

entre as várias linhas do Vai Vem o que provoca um excesso de despesa perante a procura exis-

tente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pedro Xavier terminou a sua intervenção manifestando a sua preocupação relativamente às 

contas da Junta de Freguesia tendo em conta a não existência de protocolos com o município 

receando que, a exemplo do que aconteceu o ano passado com a freguesia de Mexilhoeira 

Grande, a despesa seja superior à receita e, como nota final, lamentou o facto da Presidente da 

Junta de Freguesia ter votado a favor das contas do Município uma vez que o orçamento apro-

vado é desajustado, é desequilibrado e não cumpre com a sua funcionalidade, estando para 

breve uma auditoria às contas do município, no período compreendido entre 2007 e 2011, por 

parte do Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------------------    
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Pediu a palavra Ana Figueiredo, Presidente da Junta, que também se congratulou com a inau-

guração do Centro de Saúde, considerando que a politica da saúde é uma obrigação do Estado. 

Quanto à mudança das instalações do CAT, Ana Figueiredo, confessou desconhecer essa 

situação em termos oficiais e quanto aos boatos, Ana Figueiredo, pediu a Pedro Xavier para 

não se preocupar com os mesmos porque a realidade económica da Junta está boa e dela será 

dada conta em devida altura, porque o orçamento apresentado para 2012 foi um orçamento 

realista que não previu quaisquer verbas por parte da Câmara à excepção das previstas para a 

Manutenção e Conservação dos espaços escolares que ainda não foi recebida e que muito possi-

velmente não o será mas que também ainda não foi gasta. ----------------------------------------------------  

Quanto à auditoria às contas do município, Ana Figueiredo, informou que o executivo da Junta 

de Freguesia foi informado dessa situação através de um ofício enviado pelo Tribunal de Con-

tas sendo a escolha desta Câmara aleatória.  ----------------------------------------------------------------------  

Continuando a sua intervenção, Ana Figueiredo, informou que o serviço do Vai Vem não vai 

acabar e que continuará a servir as escolas, os hospitais e o centro de saúde reduzindo apenas 

ao fim de semana, dando cumprimento a uma avaliação técnica que revelou não ser necessário a 

existência de tantas linhas naquele período.  ----------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra Vasco Carapucinha que perguntou qual a razão da recolha de livros se fazer 

apenas no Agrupamento Júdice Fialho e não em todos os Agrupamentos. ------------------------------  

Ana Figueiredo respondeu que a razão se prende com o facto de se tratar de um projecto piloto  

que caso tenha êxito será alargado a todos os Agrupamentos. -----------------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de esclarecimento, o Presidente da Mesa de Assembleia, deu por 

encerrada esta sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 24 horas.  --------------------------------------  

 

A Mesa da Assembleia de Freguesia, 

 

O Presidente da Mesa 

 

A 1ª Secretária 

 

O 2º Secretário  


