
AAsssseemmbblleeiiaa  ddee  FFrreegguueessiiaa  ddee  PPoorrttiimmããoo 
 

  
Acta nº 17/2009 

 

 

Reunião: 21/09/2009  127 

 
Praça da República, 25, 8500-540 Portimão 

Tel.: 282 402 140 / Fax : 282 402 149 
Email : jfp@jf-portimao.pt 

 

Aos vinte e um dias do mês de Setembro de dois mil e nove, 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 Freguesia de Portimão, os seguintes elementos: ------------------------------ 

Filipe Mesquita Vital, Presidente da Mesa, Maria Fernanda Neves da Silva, 1ª 

Secretária, António Alves Alferes Pereira, Ana Cristina Calvinho, Estela dos Reis 

Belchior, Dionísio António dos Santos Filipe e Idalina Maquedones, pelo Partido 

Socialista; José Francisco Conceição Sanches, pela CDU; Vasco António Guerreiro 

Carapucinha, António Luís Santos Marcelo, Maria Gabriela Silva, José António 

Cabeça, Mário Liberto Espinha e João Paulo Carrasquinho, pela Coligação Portimão 

Primeiro e Simeão Leonor Quedas, pelo Bloco de Esquerda.  ---------------------------------  

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

1º. Período de intervenção do público;  ---------------------------------------------------------------  

2º. Período de antes da ordem do dia;  ---------------------------------------------------------------  

3º. 2.ª Revisão Orçamental;  ----------------------------------------------------------------------------  

4º. Informação da Presidente da Junta.  --------------------------------------------------------------  

Aberta a sessão, o Presidente da Mesa, Filipe Mesquita Vital, dá início aos trabalhos 

da Assembleia, e de acordo com o primeiro ponto da agenda de trabalhos, período 

de intervenção do público, o Sr. Mário Freitas saúda, pela última vez nesta 

legislatura, todos os presentes. Entende que pensa ter dado alguma comparticipação 

positiva a esta assembleia ao longo destes quatro anos, procurando transmitir este 

exemplo lá para fora. Entende que é aqui, neste local, que as coisas devem ser ditas 

com frontalidade. Por se estar em final de legislatura, deseja que a Sr.ª Presidente da 

Junta mantenha, no futuro, a mesma postura. Alerta, mais uma vez, para a situação 

dos Blocos H, que ainda está por resolver. Tem falado em nome dos proprietários que 

têm receios de vir aqui dar a cara, sobretudo os das lojas que receiam retaliações. 

Pede para que a Junta interceda na Câmara para que esta situação se regularize de 

uma vez por todas. Volta a referir ainda e mais uma vez, o perigo do escorrega 

instalado no prédio dos Gémeos. Deseja a todos os que vão continuar nesta 

assembleia votos de bons resultados.  ---------------------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Mesa cumprimenta e agradece a Mário Freitas pelas suas 

intervenções assíduas e sempre interessadas, ao longo destes quatro anos de 

legislatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Não havendo mais inscrições para o período de intervenção do público, passa-se ao 

ponto 2 da ordem de trabalhos, período antes da ordem do dia, o Presidente da 

Mesa lê uma moção apresentada pela bancada do PS, congratulando o Executivo da 

Junta de Freguesia de Portimão, na pessoa da sua Presidente, Dr.ª Ana Figueiredo, 

pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo destes 4 anos, tendo dado continuidade 

a actividades importantes para a Freguesia, paralelamente à criação de novos 

projectos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Posta à votação, a moção é aprovada por maioria com 1 abstenção de Ângela 

Margarida Gomes, pela Solução por Portimão.  ----------------------------------------------------  

De seguida, Filipe Vital lê a 2.ª moção, também apresentada pela bancada do PS, 

que, censura o facto político em que se traduziu a demissão do Assessor do Sr. 

Presidente da República para a Comunicação Social. O PS não pode deixar de 

repudiar todos os incidentes advindos desta questão, utilizada pelo PSD através da 

agitação de bandeiras que circularam em torno do cliché da “asfixia democrática”. 

Salienta a moção que ficou hoje patente perante todos os portugueses a luta desigual 

que o PS trava em torno do esclarecimento ao país e da sua isenção numa matéria 

tão grave, criados de forma tão perversa que têm tentado levar os portugueses ao 

engano, concluindo que a liberdade de expressão não pode ser usada de forma 

gratuita.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Simeão Quedas refere que se tem verificado, por parte do PS, alguma manipulação da 

opinião pública, incutindo nas pessoas a ideia de que o BE poderá vir a fazer 

coligação com o PS. Salienta que isso é mentira, é para que as pessoas não votem no 

BE. O caso da demissão do Assessor do Sr. Presidente da República é mais uma 

prova de que os militantes do PS se acham sempre vítimas. Não há aqui a ideia 

combater seja quem for.  ---------------------------------------------------------------------------------  

Dionísio Filipe questiona se o BE quer ser Governo ou não.  -----------------------------------  

Simeão Quedas responde que o BE será Governo se a população assim o entender. --  

Colocada à votação, a moção é aprovada com 5 votos contra por parte das bancadas 

da Coligação Portimão Primeiro e BE, 1 abstenção por parte de Ângela Gomes, pela 

Solução por Portimão e 7 votos a favor da bancada do PS.  ------------------------------------  

De seguida o Sr. Presidente da Mesa dá a palavra a José António Cabeça a fim de ler 

algumas recomendações. Começa por desejar votos de felicidades a todos os 

presentes, uma vez que está é a sua última participação nesta Assembleia, e 
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manifestar o seu orgulho por ter servido neste órgão autárquico. Passando às 

recomendações, resumem-se aqui as mesmas: 1. Acabar com o perfume da ETAR; 2. 

Necessidade de levantamento do estado dos tapetes dos pavimentos esburacados e 

mal alcatroados e respectiva reparação dos mesmos; 3. Urgência da limpeza das 

sarjetas; 4. Necessidade de reparação dos semáforos na Av. Miguel Bombarda; 5. 

Levantamento de todos os carros com aspecto de abandono, avisando os proprietários 

de que estão a infringir a Lei do Código das Estradas; 6. Limpeza do terreno por detrás 

do Sindicato, na Rua Zeca Afonso; 7. Revisão do estacionamento para deficientes na 

Rua Zeca Afonso, frente à Biblioteca Municipal; 8. Necessidade de maior cuidado no 

tratamento e vigilância a ter com os jardins da cidade; 9. Necessidade da construção 

de um novo cemitério, moderno e com forno de cremação; 10. Necessidade da 

construção de uma Estação Rodoviária, idêntica às existentes nas cidades modernas, 

com ligações directas à Estação dos Caminhos de Ferro, com arruamentos espaçosos 

para escoamento das entradas e saídas da cidade.  ----------------------------------------------  

De seguida, passa-se ao ponto 3 da ordem de trabalhos, 2.ª Revisão Orçamental, 

onde a Sr.ª Presidente da Junta explica que a mesma se deve à necessidade de 

ajustar o orçamento às obras da sede da Junta. Houve que abrir uma nova rubrica 

designada de “Outros Investimentos”, para que o investimento nas obras conste fora 

dos actuais investimentos correntes. Houve que transferir, por conseguinte, valores 

para a mesma.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Posta à votação, a 2.ª Revisão orçamental é aprovada por unanimidade.  ------------------  

Passando-se ao ponto 4 da agenda de trabalhos, informação da Presidente da 

Junta, Gabriela Silva questiona para quando se pensa que a construção do coreto 

está concluída. Questiona ainda a sua localização.  ----------------------------------------------  

Vasco Carapucinha questiona se se trata de uma réplica ou cópia do coreto original e 

se as medidas são as exactas.  ------------------------------------------------------------------------     

A Presidente da Junta informa que houve uma derrapagem na obra do coreto, pois a 

construção da base deveria estar concluída a 12 de Setembro. Todavia, numa 1.ª 

fase, surgiu a sua deslocalização; depois, o fornecimento das pedras atrasou-se, 

estando-se a aguardar que se faça a toda a hora. A parte do ferro será montada logo a 

seguir à conclusão da base. Quanto à localização, estava previsto que fosse do lado 

esquerdo da Bela Itália, no sentido contrário à actual localização. No entanto, quando 

o construtor iniciou as escavações, verificou que não podia perfurar aquela zona por 
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existirem canos de saneamento. De seguida pensou-se localizar frente ao jardim, 

localização que foi posta fora de questão em virtude de muitas pessoas se terem 

manifestado contra, por entenderem que se tratava de um espaço que diminuía a 

dignidade da obra em questão. Neste contexto, analisou-se o projecto “Rio a dentro” e 

verificou-se que nele, a localização do coreto se situava no local preciso em que se 

está a construir actualmente. Refere que ela, Presidente, lhe chama réplica do original, 

que é a cópia mais fiel do original. Tentou recuperar o ferro original, não tendo 

conseguido a adesão do actual proprietário, apenas tendo permitido que se tirassem 

fotografias ampliadas. Quanto às medidas são as que constam nas plantas originais. --  

António Alves manifesta que se recorda que o coreto tinha uma cave com escadas de 

acesso.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Sr.ª Presidente refere que, por os engenheiros entenderem que não se deve 

escavar muito naquela zona, não vai haver cave, deixando-se apenas altura suficiente 

para se guardarem os equipamentos. O acesso ao coreto vai ser feito por uma escada 

móvel que se guarda no interior.  ----------------------------------------------------------------------  

Gabriela Silva questiona se está a haver fiscalização à obra do ferro.  -----------------------  

A Sr.ª Presidente informa que o acompanhamento está a ser feito por um arquitecto da 

Câmara Municipal e pelo Executivo da Junta.  -----------------------------------------------------  

Não havendo mais questões a colocar, a Sr.ª Presidente solicita a palavra para 

manifestar o seu agrado em ter trabalhado com todos, tendo contado sempre com 

muito gosto com os contributos de todos os elementos desta Assembleia.  ----------------  

O Sr. Presidente da Mesa manifesta que foi um prazer trabalhar com esta Assembleia, 

tendo-se provado, ao longo destes 4 anos, que é possível fazer um trabalho válido e 

democrático nas Assembleias de Freguesia. Manifesta ter sido uma honra presidir 

poder presidir a esta Assembleia e agradece a oportunidade que lhe foi concedida.  ----  

Não havendo mais inscrições para pedidos de esclarecimento, o Sr. Presidente da 

Mesa, dá por encerrada esta sessão da Assembleia de Freguesia, Não havendo mais 

inscrições para pedidos de esclarecimento, o Sr. Presidente da Mesa, dá por 

encerrada esta sessão da Assembleia de Freguesia, pelas 23 horas e 20 minutos.  -----  

 

A Mesa da Assembleia de Freguesia, 
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O Presidente da Mesa 

  _______________________________  

 

A 1ª Secretária 

  _______________________________  

 

O 2º Secretário 

  _______________________________  

 

 

 

 

 


