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Aos vinte e oito dias do mês de Julho, de dois mil e dezasseis, 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, Clemente Camarinha, José Carlos Lourenço, António 

Mimoso Correia, António Paulo de Brito Vitorino, Filipa Florêncio, pelo Partido Socialista; 

Ângela Margarida Gomes e Ricardo Silva pelo Partido Social Democrata, Custódio Milhano 

Coelho, Armando José Martins Santana Marques, Sara Rosado e Carlos Estanislau, pela 

Coligação Servir Portimão, Miguel Jorge Medeiros Martins Madeira, Célia Alfarroba Silva, 

Hélder José Porfírio de Jesus, pelo Bloco de Esquerda, João Brás, pela CDU. -----------------------  

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

1. Período de intervenção do público; 
2.  Eleição de nova Mesa de Assembleia de Freguesia; 
3.  Apreciação e votação do Protocolo de Cedência de Instalações a celebrar 

com o Município de Portimão no âmbito da instalação de um Centro de 
Convívio Sénior e de um Posto Público de Internet na Pedra Mourinha; 

4.  Apreciação e votação da alteração do Mapa de Pessoal de 2016; 
5.  Apreciação e votação da abertura de um procedimento concursal comum 

para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para o preenchimento de dois postos de trabalho, na 
carreira e categoria de assistente operacional. 
 

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

os presentes e procedeu à leitura dos pedidos de substituição de Nuno Campos Inácio e 

Eduarda Andrade, Pela Coligação Servir Portimão, que foram substituídos por Sara Rosado e 

Carlos Estanislau e de Vasco Trindade, Paulo Pereira e Alexandra Matos, da CDU, que 

foram substituídos por João Brás. -------------------------------------------------------------------------------------  

Faltou sem justificação o membro Henrique Silva, 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.  -  

Não havendo pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da Assembleia, 

passou ao Ponto nº 2 – Eleição de nova Mesa de Assembleia de Freguesia-------------  

 Ilídio Poucochinho, explicou que, não obstante a mesa ter legitimidade para funcionar apenas 
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com um secretário, foi decidido proceder à eleição de uma nova mesa para que tudo funcione 

em conformidade e informou que deu entrada uma lista, denominada como A, constituída por 

Ilídio Poucochinho, Amílcar Bentes, pelo partido Socialista e Ângela Gomes, do PPD/PSD. 

Não havendo mais listas deu-se início à votação, tendo a lista A sido eleita com 14 votos a favor 

e 3 votos em branco. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De imediato a nova Mesa entrou em funções e passou-se ao Ponto 3 - Apreciação e 

votação do Protocolo de Cedência de Instalações a celebrar com o Município de 

Portimão no âmbito da instalação de um Centro de Convívio Sénior e de um 

Posto Público de Internet na Pedra Mourinha;   -----------------------------------------------------  

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

presentes e deu as boas vindas à nova 2ª Secretaria da Mesa de Assembleia. --------------------------  

Relativamente ao Ponto em discussão, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, 

agradeceu a presença de todos na sessão extraordinária e disse que a mesma foi convocada por 

considerar de extrema importância a resolução rápida dos pontos constantes na ordem de 

trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Ponto 3, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, informou que, a 

instalação do Posto Público da Internet, era uma ambição antiga do executivo e que, no mesmo 

edifício irá funcionar, também, uma Sala de Convívio, uma vez que todo o rés do chão do 

edifício ficará sob a responsabilidade da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------  

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

Poucochinho, colocou o Ponto 3 a votação, tendo sido aprovado por unanimidade, conforme 

quadro seguinte: 

 

 

 

 

Votações PS SP PSD/PPD BE CDU Total 

Votos a favor 7 4 2 3 1 17 

Abstenções       

Votos contra       
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Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, passou de seguida ao Ponto 4 – 

Apreciação e votação da alteração do Mapa de Pessoal de 2016;  ------------------------   

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

se contratar pelo facto de só existir um funcionário, na área da manutenção, com carta de 

condução, o qual está de baixa e, não fosse a existência de um CEI, apto para dirigir as 

carrinhas, de momento os serviços estariam parados. -----------------------------------------------------------   

Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, para se 

congratular e dar os parabéns ao executivo pela coragem em dar esse passo. ---------------------------  

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

Poucochinho, colocou o Ponto 4 a votação, tendo sido aprovado por unanimidade, conforme 

quadro seguinte: 

 

 

 
Passou-se de seguida ao Ponto 5 - Apreciação e votação da abertura de um 
procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para o preenchimento de dois postos 
de trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional.------------------- 
Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Mesa de Assembleia, Ilídio 

Poucochinho, colocou o Ponto 5 a votação, tendo sido aprovado por unanimidade, conforme 

quadro seguinte: 

 

 

Votações PS SP PSD/PPD BE CDU Total 

Votos a favor 7 4 2 3 1 17 

Abstenções       

Votos contra       

Votações PS SP PSD/PPD BE CDU Total 

Votos a favor 7 4 2 3 1 17 

Abstenções       

Votos contra       
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Terminada a ordem de trabalhos, Ilídio Poucochinho, presidente da Mesa de Assembleia, 

abriu uma excepção e deu a palavra a Carlos Estanislau, da bancada da Coligação Servir 

Portimão, que pediu para intervir. -----------------------------------------------------------------------------------  

Carlos Estanislau, iniciou a sua intervenção, dizendo que sendo a primeira vez que participa 

como membro da Assembleia não poderia deixar passar a oportunidade de alertar quem de 

direito para o facto de, na sua opinião, Portimão estar a definhar e ninguém fazer nada para 

resolver a situação, os comerciantes porque não se entendem e as forças políticas porque nada 

fazem.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Carlos Estanislau, da bancada da Coligação Servir Portimão, disse ainda não compreender 

como ninguém nota que o centro de Portimão está a morrer, nem o Presidente da Junta, nem a 

vereação da Câmara, e que qualquer dia Portimão será mais pequeno que Alvor, porque 

enquanto esta última floresce, Portimão morre. Dando seguimento à sua intervenção, Carlos 

Estanislau, disse que quem fez isto foi muito inteligente, porque conseguiu comprar o centro da 

cidade, fazer todos os centros comerciais e agora para se visitar o Centro da cidade 

desvalorizado ainda se paga. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Na continuação da sua intervenção, Carlos Estanislau, da bancada da Coligação Servir 

Portimão, deixou à reflexão da Assembleia uma solução para resolver parte do problema que, 

na sua opinião, passaria pela abertura da Rua Diogo Tomé ao trânsito, a exemplo do que 

aconteceu com a Rua Direita, que actualmente está altamente valorizada, e abrir também a Rua 

do Comércio até ao Café Brasil e sugeriu que a Presidente da Câmara negociasse com a 

Empark a oferta da primeira hora de estacionamento, por estar convencido que até a própria 

Empark ganharia mais dinheiro, porque viria mais gente ao Centro. --------------------------------------  

Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa da Assembleia, sugeriu que Carlos Estanislau 

apresentasse, numa próxima Assembleia, uma Moção com todos os pontos que referiu para que 

a Assembleia os discutisse. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que começou por dizer não ser 

verdade que ninguém falou com a Empark e informou que foi feito um acordo entre a Junta de 

Freguesia e a Empark que possibilitava que os comerciantes comprassem a hora mais barata 

para oferecerem aos seus clientes e concordou com Carlos Estanislau quando este diz, e bem, 
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na sua opinião, que os comerciantes não se conseguem juntar. Álvaro Bila, disse ainda que o 

centro está diferente de há três anos atrás e que já se vê mais gente na Alameda embora 

reconheça não ser como há 15 ou 20 anos atrás. ----------------------------------------------------------------  

Relativamente à abertura da rua ao trânsito, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, 

disse que os comerciantes terão que fazer como os da Rua Direita que se juntaram e fizeram um 

abaixo-assinado a solicitar, à Camara Municipal de Portimão, a abertura da rua. --------------------  

Quanto ao Parque de Estacionamento, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, disse 

que pouco há a fazer porque tendo em conta o litigio existente entre a Empark e a Câmara 

Municipal de Portimão a única solução seria a autarquia acabar com os cartões de residente o 

que iria impossibilitar que a reabilitação urbana fosse para a frente e que a pessoas viessem viver 

para o centro da cidade e tivessem lugar para estacionar os seus carros. ----------------------------------  

Na prossecução da sua intervenção, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, disse que a 

iniciativa deste assunto tem que partir dos comerciantes e que, da parte da Junta de Freguesia, 

tudo tem feito para atrair mais gente ao centro da cidade realizando eventos na Alameda e, 

inclusivamente, trazendo outros, como o Festival Acústico, que normalmente se realizava no 

TEMPO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar a sua intervenção, Álvaro Bila, residente da Juna de Freguesia,informou da 

realização do 2º Troféu de Acordeão João César, também na Alameda, assim como do desfile 

de moda- Alamoda, cujo sucesso depende da adesão e colaboração dos comerciantes, porque 

sem bons comerciantes não se consegue mudar nada. ----------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Carlos Estanislau, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse que se 

os comerciantes não se entendem e não se mexem deveria ser o Presidente da Junta, em 

conjunto com a Assembleia de Freguesia, que, sabendo que a abertura da rua seria boa para a 

cidade, chamasse os comerciantes e tentasse saber o que é que eles pretendem para a cidade. ----  

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. -----------  

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. --------------------------------------------------------------------  
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A Mesa da Assembleia de Freguesia, 

 

O Presidente da Mesa 

 

O 1º Secretário 


