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Aos trinta dias do mês de Junho de dois mil e quinze, 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:  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Amilcar de Sousa Bentes 1º Secretário 1º Secretário, Clemente Camarinha, José Carlos Nunes 

Lourenço, António Paulo de Brito Vitorino, Cláudio Ventura, Dionísio Filipe, pelo Partido 

Socialista; Henrique Waldemann Silva, Ângela Margarida Gomes, António Serra, pelo 

Partido Social Democrata, Custódio Milhano Coelho, Eduarda Andrade, Armando José 

Martins Santana Marques, Sara Rosado, pela Coligação Servir Portimão, Miguel Jorge 

Medeiros Martins Madeira, Hélder José Porfírio de Jesus, Célia Maria Ferreira Correia 

Alfarroba da Silva, 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. Período de antes da ordem do dia;  
3. Apreciação e votação da aceitação genérica de donativos em numerário;  
4. Apreciação e votação do Acordo de Regularização de Créditos Vencidos 

apresentado pelo Município de Portimão; 
5. Apreciação da Informação do Presidente da Junta. 

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

os presentes e procedeu à leitura dos pedidos de substituição de António Mimoso Correia e 

Filipa Florêncio, do Partido Socialista, Márcio Marques, do PPD/PSD, e de Paulo Pereira, 

da CDU, que foram substituídos por Cláudio Ventura, Dionísio Filipe, António Serra e João 

Brás, respectivamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Antes de passar ao Ponto nº 1, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia 

informou a Assembleia que, de acordo com o Regimento em vigor, a mesa tinha legitimidade 

para funcionar apenas com dois membros pelo que deu início aos trabalhos. ---------------------------  

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.  -  

Pediu a palavra, Mário Freitas, que cumprimentou todos os presentes e, na qualidade de 

voluntário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão, agradeceu ao 

executivo da Junta de Freguesia de Portimão o contributo dado, para a resolução do problema 
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do cidadão Manuel Garganta, muito conhecido na cidade e vendedor de lotaria, que, em 

parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão, a Associação 

de Paralisia Cerebral de Faro e a Segurança Social, contribuiu para que lhe fosse atribuído um 

novo veículo que lhe permitirá circular de novo pelas ruas da cidade. -------------------------------------   

Mário Freitas, referiu ainda a abertura, pelo segundo ano consecutivo, de uma unidade 

avançada, na Senhora de Verde, que permitirá aos bombeiros intervir, de uma forma mais 

rápida, em caso de incêndio e convidou todos membros da Assembleia a se associarem à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão, tendo distribuído fichas de 

inscrição para o efeito e terminou a sua intervenção convidando todos os membros da 

Assembleia de Freguesia a visitar as instalações da Associação. --------------------------------------------  

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

Assembleia, passou ao Ponto nº 2 - Período antes da ordem do dia, colocando a acta da 

última Assembleia à votação, tendo sido aprovada, por unanimidade, conforme quadro 

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

De seguida Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Miguel  

Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que leu a Moção nº 1, cujo teor aqui se anexa:  

 

 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 6 3 2 3 2 16 

Abstenções       

Votos contra       
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Assembleia de Freguesia de Portimão 

 

Moção 

 

Por um verdadeiro debate publico sobre a exploração de petróleo no 

Algarve 

 

 

Pelas notícias que têm sido divulgadas, está previsto para o final do Verão 

deste ano o início de prospeções no mar algarvio em busca de petróleo e de 

gás natural. 

 

É de salientar o clima de quase secretismo em volta dessas prospeções, que 

foram autorizadas sem um debate público prévio e em condições 

contratuais largamente desconhecidas (fala-se de um contrato que será 

válido até 2066…), e sem se saber de quaisquer estudos de impacte 

ambiental. 

 

Assim, a Assembleia de Freguesia de Portimão reunida em sessão ordinária 

no dia 30 de junho de 2015, vem apelar às entidades responsáveis para que 

divulguem publicamente os contratos negociados e os estudos de impacte 

ambiental (ou procedam à sua realização, caso ainda não tenham sido 

efetuados) e tornem possível um verdadeiro debate público alargado e 

informado sobre a exploração de hidrocarbonetos no Algarve. 

 

 

Portimão, 30 de junho de 2015 

 

 

Os membros eleitos pelo Bloco de Esquerda 

 

Miguel Madeira 

José Porfírio 

Célia Alfarroba da Silva 
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Observação: Depois de aprovada esta moção deverá ser enviada à Câmara e Assembleia 

Municipal de Portimão e ao Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia e divulgada pela comunicação social 

 

Após a leitura da Moção nº 1, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, 

colocou-a à discussão da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------    

Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse não ter 

dúvidas da necessidade de um debate e de mais informação sobre o assunto pelo que a bancada 

iria votar a favor da Moção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que salientou a importância do debate 

público e que se manifestou a favor da Moção com a salvaguarda de que não se revê nem 

concorda que a actividade seja feita por privados, sejam eles estrangeiros ou nacionais, sendo 

seu entender que a mesma deve ser assegurada pelo Estado Português.  --------------------------------  

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

Assembleia, colocou a Moção nº 1 a votação, tendo sido aprovada por maioria, conforme 

quadro seguinte: 

 

De seguida Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Eduarda 

Andrade, da bancada da Coligação Servir Portimão, que leu um Voto de Protesto, cujo teor 

aqui se anexa: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Votações PS SP PSD/PPD BE CDU Total 

Votos a favor 7 3 3 3 2 18 

Abstenções  1    1 

Votos contra       
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Após a leitura do Voto de Protesto, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, 

colocou-o à discussão da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, que, no seguimento do 

voto de protesto, disse que a questão do parqueamento será sempre problemática para todos 

embora a intenção da mesma seja a de promover a rotatividade no estacionamento da Praia da 

Rocha evitando carros estacionados por longos períodos.  ----------------------------------------------------  

António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, chamou a atenção para o facto de o 

parqueamento ser gerido pelo Município e susceptível a alterações, caso se entenda necessário. -  

Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse 

que realmente o Município pode alterar, e já o fez, tendo inclusivamente ampliado a área de 

cobrança para um número superior ao que estava inicialmente previsto.----------------------------------   

Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, questionou, ainda, António 

Vitorino, da bancada do partido Socialista, em matéria de número de lugares de 

estacionamento não pagos, nas ruas paralelas à Avenida Tomas Cabreira. -----------------------------  

António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, enumerou as ruas e quantificou os lugares 

de parqueamento existentes na Praia da Rocha e disse estar programado a abertura de um 

parque de estacionamento num edifício novo, perto da descida do Tarik, que permitirá o 

aumento de lugares de estacionamento, embora pagos. --------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que, da 

intervenção de António Vitorino, da bancada do Partido Socialista, concluiu que toda a zona 

entre o Parque da Cruz Vermelha e o Hotel Júpiter está tarifada pelo que, a haver 

parqueamento não pago será a nascente do Hotel Júpiter e considerou tratar-se de uma inversão 

do princípio da gratuitidade dos estacionamentos, pelo que é sua opinião que a Freguesia de 

Portimão deve ter uma palavra importante sobre este assunto uma vez que o mesmo prejudica o 

turismo e a cidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra António Serra, da bancada do PPD/PSD, que, embora considere haver uma 

grande falta de disciplina no estacionamento na Praia da Rocha, disse que o parqueamento não 

será a melhor solução para o evitar. António Serra, da bancada do PPD/PSD, reconheceu o 

estado caótico em que se encontra o estacionamento na Praia da Rocha e manifestou-se a favor 

de a aplicação de multas severas, cujo valor poderia reverter a favor de o município.-----------------  
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Pediu a palavra Miguel Madeira, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse ser sua opinião 

que a existência de parqueamento contribui, ainda mais, para o estacionamento indisciplinado 

pois a tendência será ir à procura de um lugar e estacionar em qualquer sítio fora da zona paga. 

Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse que 

se está a discutir “o sexo dos anjos” e que o “modus operandi” que a Autarquia, ou a Emarp, 

estão a seguir em nada contribui para o desenvolvimento do turismo e informou que, nos meses 

que já passaram, Portimão foi lanterna vermelha, no Algarve, em termos de ocupação turística. -  

Armando Santana, disse, ainda, que esta análise, que, na sua opinião, não precisa de acesso a 

doutoramentos em fins de semana, é um espelho do que não se quer para a nossa autarquia e 

que se deve disciplinar mas não de chicote, e muito menos de faca ou pistola apontada à 

carteira dos munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Dionísio Filipe, da bancada do Partido Socialista, que disse que, actualmente, 

consegue estacionar, na Praia da Rocha, em locais que antes era impensável faze-lo. ---------------  

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

provavelmente, o facto de haver mais lugares vagos significa que muitas pessoas, que antes 

visitavam a Praia da Rocha, deixaram de o fazer. ---------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra António Serra, da bancada do PSD, que reforçou novamente a falta de 

civismo existente e disse que, não sendo um frequentador da Praia da Rocha, não lhe atinge o 

estacionamento ser pago, no entanto alertou para o facto de, na perspectiva dos negócios, poder 

haver algumas consequências drásticas caso o estacionamento se mantiver pago durante todo o 

ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

António Serra, da bancada do PPD/PSD, concluiu dizendo que concorda que o 

estacionamento seja pago no Verão sendo uma forma de colocar alguma ordem na Praia da 

Rocha para que as pessoas possam caminhar pelas ruas, pelos passeios e para que se sintam 

num espaço mais agradável. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Dionísio Filipe, da bancada do Partido Socialista, que disse que não se deixa 

de visitar a zona ribeirinha por ser zona tarifada e que não compreende o problema que se está 

a gerar à volta de se colocar uma moeda no estacionamento. -------------------------------------------------  

Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse 

compreender a intenção política da Coligação Servir Portimão ao apresentar a Moção mas, 
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embora também não goste de pagar, a verdade é que em qualquer cidade turística, tanto em 

Portugal como no estrangeiro, é difícil arranjar um lugar onde não se pague estacionamento. ----  

Pediu a palavra Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse 

que a melhor prova de que tudo não passa de uma questão económica, é o facto de se alegar 

que a finalidade é regular o estacionamento e depois não o fazer em sítios onde seria mais 

necessário como por exemplo a Praia do Vau ou a Torralta, o que prova que o princípio não é 

o da regulação mas sim o da necessidade de obter receitas. --------------------------------------------------  

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

Assembleia, colocou o Voto de Protesto a votação, tendo sido aprovado por maioria, conforme 

quadro seguinte: 

 

Na prossecução dos trabalhos, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a 

palavra a Nuno Campos Inácio, da bancada da Coligação Servir Portimão, que leu a Moção 

nº 2, cujo teor aqui se anexa:  

 

Votações PS SP PSD/PPD BE CDU Total 

Votos a favor  4 1 3 2 10 

Abstenções   2   2 

Votos contra 7     7 
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Após a leitura da Moção nº 2, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, 

colocou-a à discussão da Assembleia.  ------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD que disse concordar com o teor de 

a Moção até porque é seu entender que a Alameda está identificada com a Junta de Freguesia 

de Portimão que é quem mais eventos promove no espaço.---------------------------------------------------  

Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que disse que a sua 

bancada iria votar favoravelmente a Moção porque os serviços de a Junta de Freguesia têm feito 

várias intervenções no espaço e informou que tem conhecimento que executivo da Junta está 

disponível para discutir a delegações de competências. --------------------------------------------------------  
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Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse que iria votar favoravelmente 

a Moção, não só por concordar com os conteúdos e pressupostos da mesma mas também 

porque defende uma gestão da causa pública, num nível de maior proximidade possível. ----------  

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

Assembleia, colocou a Moção nº 2 a votação tendo sido aprovado por unanimidade, conforme 

quadro seguinte: 

 

 

De seguida, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, deu a palavra a Armando 

Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que leu a Moção nº 3, cujo teor aqui se 

anexa:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Votações PS SP PSD/PPD BE CDU Total 

Votos a favor 7 4 3 3 2 19 

Abstenções       

Votos contra       
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Após a leitura da Moção nº 3, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de Assembleia, 

colocou-a à discussão da Assembleia.  ------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD, que disse que a Moção fazia 

sentido e perguntou quem a iria financiar. -------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que chamou a 

atenção para o facto de existirem barcos, em muito mau estado e que provavelmente têm como 

destino o abate, que poderiam ser aproveitados, para o efeito, e reparados e embelezados em 

parceria com os Agrupamentos Escolares da Freguesia. ------------------------------------------------------  

Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, disse que esta seria uma forma 

de homenagear uma actividade que contribuiu para alimentar a indústria conserveira, que foi o 

ex-libris da cidade, e recordou a descarga do peixe e a saída das traineiras para a faina que 
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levava muitas famílias, ao domingo à noite, à zona ribeirinha. -----------------------------------------------     

Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que no seu ponto de 

vista os barcos que estão para abate já não têm recuperação possível porque a madeira já está 

podre e no que respeita aos trabalhos de reparação, pelos alunos das escolas da freguesia, disse 

que por muito pouco que se faça é dinheiro que se vai gastar para pôr um barco em condições 

mínimas, tendo em conta que, ao estar numa rotunda, dentro de dois anos terá que ser 

novamente recuperado, como é o caso de Alvor que já mudou de bote três vezes. --------------------  

Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, deu como exemplo o monumento de 

homenagem às operárias conserveiras, na sua opinião muito bem representadas, que ao ser feito 

em pedra necessita de pouca manutenção e sugeriu que o barco fosse feito em ferro ou em 

pedra, numas dimensões razoáveis, porque é sua opinião que recuperar o que já está perdido é 

jogar dinheiro à rua. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que manifestou a sua intenção de votar 

favoravelmente a Moção pelo facto de concordar que na sua génese e nos seus conteúdos é 

perfeitamente adequada e, tendo em conta que a mesma se foca na criação de um grupo de 

trabalho multidisciplinar e partidário, disse não ver motivo para se estar já com considerações 

financeiras e do custo de recuperação.-------------------------------------------------------------------------------  

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

tenha algumas reservas quanto à proposta concreta, apresentada na Moção, a sua bancada 

concorda com a criação de um grupo de trabalho para estudar a forma de embelezar as 

rotundas e preservar o património histórico, pelo que votarão a favor. ------------------------------------  

Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que, não querendo 

fugir ao teor da Moção, referiu alguns entraves relativos à colocação de um barco numa 

rotunda, nomeadamente o facto de já existirem muito poucos para abate e a participação de 

crianças na recuperação dos mesmos pelo facto de ser um trabalho muito técnico e muito 

específico, sugerindo, em seu lugar, uma parceria com escolas profissionais. ----------------------------   

Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, termina dizendo que concorda com 

aquilo que será uma homenagem à que foi uma das principais actividade económica da nossa 

terra.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD, que informou o Presidente que 
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ainda existem galeões e que está disponível para integrar o grupo de trabalho. No entanto, 

Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD,  sugere que se retire a palavra galeão da Moção 

por entender estar completamente fora de o contexto da mesma. -------------------------------------------  

Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que pediu que 

não levassem à letra os exemplos apresentados e disse estar disponível para fazer as alterações 

solicitadas uma vez que o sentido fulcral da Moção é homenagear os pescadores e a actividade 

pesqueira.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, terminou dizendo que o que o 

motivou a integrar as listas da Coligação Servir Portimão e o que o move nestas andanças é só, 

e apenas, servir Portimão e sensibilizar as pessoas para o facto de que acima de qualquer 

interesse pessoal, existe um interesse colectivo que deve ser preservado. ----------------------------------   

Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse concordar com a 

homenagem aos homens do mar e às operárias conserveiras, até porque é filha de um homem do 

mar e de uma operária conserveira, mas lembrou todos os presentes que há cerca de cinquenta 

anos atrás estas pessoas eram postas de parte, assim como os seus filhos, inclusive na sociedade 

portimonense havia colectividades que faziam essa distinção. ------------------------------------------------  

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

Assembleia, colocou a Moção a votação tendo sido aprovada por unanimidade, conforme 

quadro seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Passou-se de seguida ao Ponto 3 – Apreciação e discussão da Autorização Genérica 

de donativos em numerário;  --------------------------------------------------------------------------------  

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

que no seguimento de uma intervenção de Sara Rosado, da bancada da Coligação Servir 

Portimão, na Assembleia de Abril, o executivo da Junta de Freguesia entendeu pedir um 

parecer sobre o assunto à Anafre, cuja resposta já foi enviada a todos os membros, na devida 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7 4 3 3 2 19 

Abstenções       

Votos contra       
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altura, e que embora não fosse obrigado a trazer o assunto à apreciação da Assembleia, fez 

questão de o trazer para que não restem dúvidas relativamente ao mesmo. ------------------------------  

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

que a Junta de Freguesia recebe alguns donativos e deu o exemplo das Praias Acessíveis cujo 

tiraló foi oferecido pela Fundação Vodafone e da actividade “Música no Coreto” que irá 

receber um donativo de uma seguradora, pelo que o presente ponto tem como finalidade evitar 

que, sempre que haja um donativo, se convoque uma Assembleia para que esta proceda à 

devida autorização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse que a dúvida que tinha 

sobre a fundamentação jurídica para essa competência foi esclarecida com a exposição do 

Presidente da Junta e perguntou se as doações se destinam exclusivamente para iniciativas e 

competências da Junta de Freguesia ou se a Junta de Freguesia irá servir de intermediário para 

doações entre um particular e outra instituição. ------------------------------------------------------------------  

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

donativo, que não seja em numerário, terá que passar sempre pela apreciação de a Assembleia 

de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia, colocou o Ponto nº3 a votação tendo sido aprovado por unanimidade, conforme 

quadro seguinte: 

 

Passou-se de seguida ao Ponto nº 4 - Apreciação e votação do Acordo de 

Regularização de Créditos Vencidos apresentado pelo Município de Portimão; 

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

Ponto, informou que tem tido mantido conversações com a presidente da Câmara Municipal de 

Portimão e que estão a ser envidados todos os esforços para que a dívida seja paga até ao final 

do ano, para que, caso o FAM seja aprovado, fazer-se reflectir esta verba no próximo 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7 4 3 3 2 19 

Abstenções       

Votos contra       
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orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Custodio Coelho, da bancada da Coligação de Servir Portimão, que disse que 

o Acordo é importante também pelo facto de na hipotética hipótese de o FAM ser aprovado os 

fornecedores com acordos serão os primeiros a receber. Custódio Coelho, da bancada da 

Coligação Servir Portimão, disse gostar de ver a fé de o Presidente da Junta de Freguesia, 

tendo em conta que já se vai no 8º Plano, e questionou o executivo sobre o que irá fazer quanto 

ao perdão dos juros, no caso de o FAM não ser aprovado. --------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção Custódio Milhano, da bancada da Coligação Servir 

Portimão, perguntou se não seria de bom tom também fazer um Acordo de Regularização, com 

a Câmara Municipal de Portimão, no que respeita à divida referente ao protocolo para a 

construção da nova Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

houver acordo terá que se pensar noutra solução e, relativamente aos juros, tendo em conta que 

a Junta não precisou de se endividar é sua opinião não ser de bom tom exigir o seu pagamento à 

Camara Municipal de Portimão.  ------------------------------------------------------------------------------------  

No que respeita ao valor para a construção da nova sede da Junta, Álvaro Bila, Presidente da 

Junta de Freguesia,  esclareceu que não é uma divida da Camara Municipal mas sim do Estado 

Central. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que solicitou mais esclarecimentos 

sobre os serviços prestados pela Junta de Freguesia, e não pagos pela Câmara Municipal de 

Portimão, e sugeriu que se fizesse uma discriminação dos serviços prestados, ou não prestados 

em consequência do não pagamento da verba. --------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção Vasco Trindade disse que a CDU iria abster-se por não 

concordar com o formato do saneamento financeiro, tanto do PAEL como do FAM, por 

considerar que comprometem toda a acção autarquia, das próximas décadas, e exige sacrifícios 

desnecessários aos fregueses de Portimão. -------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, que disse não ter presente 

todos os objectos dos contratos programa mas comprometeu-se a fornecer essas informações à 

posteriori. Álvaro Bila, referiu, no entanto, que alguns dos valores referem-se ao projecto “ 

Praias Acessíveis”, que no início tinha o apoio da Câmara Municipal de Portimão, à delegação 
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de competências para a manutenção das escolas e parte do valor para a construção da nova 

sede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, terminou a sua intervenção dizendo que sempre 

que haja alguma informação, em falta, os membros poderão requere-la porque o executivo não 

tem nada a esconder como comprova o facto de embora o presente Acordo não ter que passar 

pela Assembleia o executivo da Junta ter feito questão de dar conhecimento, do mesmo, ao 

orgão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

bem que seja regularizada a divida do município para com a freguesia no entanto, como não 

concordam que o mesmo seja feito ao abrigo do FAM, que é um programa com o qual têm 

discordâncias significativas iriam abster-se na votação. ---------------------------------------------------------  

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

Junta de Freguesia de Portimão que está a concorrer ao FAM mas sim a Câmara Municipal de 

Portimão e que, embora ache muito bem que os partidos defendam os seus interesses, é seu 

entender que o interesse de todos deveria estar centrado no pagamento de a dívida. -----------------  

Pediu a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que perguntou por que motivo 

não se cobra juros à Câmara Municipal de Portimão e se a Freguesia de Portimão fosse de 

outra cor politica se esses juros não seriam cobrados, uma vez que a Camara Municipal quando 

é o munícipe a se atrasar, um dia, cobra juros na ordem dos 30%. ----------------------------------------  

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

de juros implica a não existência de Acordo e a necessidade de se ir para negociação o que faria 

com que a Junta de Freguesia não fosse dos primeiros a entrar no FAM. Álvaro Bila disse 

ainda que não precisou de se endividar para fazer as obras pelo que é seu entender que não 

deve contribuir para inflacionar a dívida da Câmara.-----------------------------------------------------------  

Pedia a palavra Célia Silva, da bancada do Bloco de Esquerda, que disse que se o dinheiro 

estivesse no banco, mesmo a juros baixos, teria ganho alguma coisa. --------------------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila que disse que se já tivesse recebido o dinheiro o mesmo não estaria 

no Banco mas teria sido investido, possivelmente na construção do novo edifício da Junta. --------  

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

acreditar na palavra do Presidente é sua convicção que passarão muitos anos até que a nova 
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sede seja construída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse considerar muito importante 

a origem do dinheiro para o pagamento da divida, porque esse dinheiro também se reflecte 

sobre os fregueses de Portimão e não considera que seja uma questão de “partidarices” mas sim 

de coerência com a análise e critica aos erros de gestão dos executivos camarários anteriores, e é 

seu entender que a Junta de Freguesia se deve preocupar em defender os fregueses de 

Portimão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Henrique Silva, da bancada do PPD/PSD, que disse que considera que o 

executivo tem legitimidade para perdoar, ou não, os juros existentes e que não irá ser a bancada 

do PPD/PSD a propor a obrigação de pagamento de os juros. --------------------------------------------  

Pediu a palavra Clemente Camarinha, da bancada do Partido Socialista, que esclareceu que 

quando existe um Acordo de créditos alguém tem que ceder e para que os contribuintes 

portimonenses não tenham que contribuir para o pagamento da dívida é necessário chegar a 

acordo e, neste caso, perdoar os juros. Clemente Camarinha chamou a atenção para a 

necessidade de se fazer o Acordo por existirem objectivos a concretizar que dependem do 

recebimento desse dinheiro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse apenas 

pretender saber se, em caso da não aprovação do FAM, a Junta fica com o direito a cobrar os 

juros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta, que disse que se o FAM não for aprovado 

mas a divida for paga isso não o preocupa nada mas se a Câmara não cumprir com o 

pagamento e o Acordo for sanado, por incumprimento de uma das partes, é seu entender que a 

Junta de Freguesia tem direito a cobrar juros. --------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse que até 

achava que a Junta de Freguesia não podia cobrar juros à Câmara Municipal de Portimão. ------  

Pediu a palavra Armando Santana, da bancada da Coligação Servir Portimão, que no 

seguimento de a intervenção de Custódio Coelho congratulou-se com o facto de o Presidente da 

Junta de não querer ser mais papista que o Papa, ao contrário do que Christine Lagarde está a 

fazer à Grécia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Não havendo mais pedidos de intervenção, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de 
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Assembleia, colocou o Ponto 4 a votação, sendo aprovado por maioria conforme quadro 

seguinte: 

 

 Miguel Madeira, do Bloco de Esquerda, apresentar uma declaração de voto, cujo teor aqui se 

anexa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Votações PS SP PPD/PSD BE CDU Total 

Votos a favor 7 4 3   14 

Abstenções    3 2  5 

Votos contra       
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Pediu a palavra António Serra, da bancada do PPD/PSD, que informou que no seguimento 

do projecto da pintura da sardinha, que teve algum sucesso, foi-lhe apresentado o espaço da 

antiga fábrica Portugalia e cedidas as suas paredes para que fossem decoradas com a pintura da 

sardinha. Nesse contexto, António Serra, pediu a colaboração da Junta de Freguesia e desafiou 

a sociedade civil e empresários a pintar a sua sardinha, que pode ser a sardinha da Junta, a 

sardinha das crianças, a sardinha da empresa e assim contribuir para que o projecto vá adiante.  

Na continuação da sua intervenção António Serra informou que já rebocaram uma grande 

parte da parede, que já foram desenhadas algumas sardinhas e que conta com o apoio do pintor 

portimonense João Sena que irá fazer o esboço da sardinha de cada empresa, que o queira 

fazer, sendo certo que haverá um custo associado para permitir a manutenção da parede. ---------  

Passou-se de seguida ao Ponto 5 – Informação do Presidente;-------------------------------------  

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, antes de se colocar à disposição da Assembleia 

para responder a questões relativas ao Ponto 5 deu conhecimento do início do projecto Praias 

Acessíveis, na Praia do Vau, com a colaboração de a Portisub, do projecto Música no Coreto, 

que decorrerá às sextas-feiras, durante os meses de Julho e Agosto, que tem como principal 

colaborador o funcionário João Segurado e informou do início das escavações no terreno da 

futura sede da Junta tendo informado que já foi encontrada uma pequena muralha e alguns 

cacos, que, deverão remontar ao Séc XIX, pelo que convidou todos os membros da Assembleia 

a visitar o espaço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, convidou 

todos os presentes a estar presentes em mais uma edição do Festival Chaminé D’ Ouro, a 

realizar no TEMPO e  informou da criação e do êxito do Portal Portimão Associa. Álvaro 

Bila convidou ainda todos os presentes a assistir ao 1º Troféu de Acordeão João César, que 

será uma festa na Alameda, sem bilhetes e para o povo e a participar na Caminhada Solidaria 

organizada pela associação Fazer Bem Sem Olhar a Quem -------------------------------------------------  

Para terminar a sua intervenção, Álvaro Bila, deu conhecimento de que está a trabalhar, com a 

Câmara Municipal de Portimão, na delegação de competências e apresentou o projecto “Janela 

da História”, cuja ideia inicial partiu da Coligação Servir Portimão, e informou que o mesmo 

está à disposição de todos para consulta. ---------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do Bloco de Esquerda, que perguntou qual o motivo 
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de o subsídio dado à Fabrica da Igreja Paroquial de Portimão ser muito superior ao dado a 

outras associações.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

prioridades do executivo, ao tomar posse, era a criação de um Refeitório Social tendo 

disponível para o efeito a verba anual de €12.000,00 havendo por isso a necessidade de o fazer 

em parceira com alguma instituição. Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, disse, 

ainda, que a partir do momento em que a Fábrica da Igreja Paroquial de Portimão se mostrou 

interessada em criar um refeitório social o executivo decidiu dar esses €12.000,00, de uma 

maneira faseada, tendo como contrapartida o apoio a todas as pessoas carenciadas que chegam 

à Junta de Freguesia, sendo que neste momento o Refeitório Social está a servir 48 refeições 

diárias e a apoiar 272 famílias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar a sua intervenção, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, disse ser 

apanágio do presente executivo continuar a apoiar os Refeitórios Sociais, que infelizmente são 

uma realidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pediu a palavra José Porfírio, da bancada do Bloco de Esquerda, que voltou a questionar sobre 

a existência de um acordo escrito relativamente a esse subsídio. ---------------------------------------------  

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, voltou a explicar que tendo uma verba anual 

disponível, no valor de €12.000,00, para o refeitório social e dado que a Cáritas se 

disponibilizou para o efeito foi estabelecido um protocolo que prevê que esses €12.000,00 

sejam entregues faseadamente mas que futuramente esse valor poderá ser diminuído caso as 

famílias carenciadas diminuam. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que questionou o executivo 

relativamente à retirada da propaganda do partido, das estruturas próprias, existentes para o 

efeito, na Alameda da República, uma vez que lhe foi dito que a mesma foi retirada com ordem 

da Junta de Freguesia de Portimão. ---------------------------------------------------------------------------------  

Na continuação da sua intervenção, Vasco Trindade, da bancada da CDU, pediu uma 

actualização sobre a Moção aprovada, na ultima Assembleia, sobre o Parque da Juventude e 

solicitou que a Junta de Freguesia começasse a fazer contactos com a Câmara para definir 

prioridades e estabelecer um calendário para começar a intervir naquele local,-------------------------  

Pediu a palavra Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia,  que disse que a ordem para 
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retirar a propaganda não partiu da Junta de Freguesia e que se o fizesse falaria primeiro com 

alguém da CDU, porque embora não goste do placar existente acha que fica melhor com 

publicidade do que cheio de ferrugem. Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, 

acrescentou que lhe disseram que quem viu fotografou a situação pelo que facilmente se 

comprovará que não foi nenhum funcionário da Junta, até porque estes andam identificados.  ----  

No que respeita ao Parque da Juventude, Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, 

informou que já reuniu com o vice presidente da Câmara Municipal de Portimão, que lhe disse 

que se irão iniciar algumas intervenções, tanto ao nível das madeiras como dos espaços verdes, 

e, no que respeita ao apoio por parte da Freguesia, disse, que o apoio será feito através de um 

protocolo a celebrar com o Clube Bicross de Portimão, para a manutenção das rampas, a 

exemplo do que foi feito no ano passado. --------------------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Vasco Trindade, da bancada da CDU, que disse que referiu a Junta de 

Freguesia porque foi essa a informação que lhe foi dada e quanto ao Parque da Juventude fica 

muito contente que esteja a ser feito alguma coisa. --------------------------------------------------------------  j 

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

executivo relativamente ao mapa de controle orçamental que na sua opinião apresenta uma 

discrepância relativamente à receita e à despesa. -----------------------------------------------------------------  

Pediu a palavra Custódio Coelho, da bancada da Coligação Servir Portimão, que disse que 

tinha a mesma questão para colocar com a agravante da falta de os acumulados, o que torna 

difícil a análise dos mapas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Álvaro Bila, Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que iria averiguar junto dos serviços 

de contabilidade da Freguesia e que seriam enviados os dados, a todos os membros, depois de 

corrigidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de esclarecimento, Ilídio Poucochinho, Presidente da Mesa de 

Assembleia, agradeceu a presença de todos e 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 
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Mesa da Assembleia Freguesia de Portimão. --------------------------------------------------------------------  

 

A Mesa da Assembleia de Freguesia, 

O Presidente da Mesa 

 

O 1º Secretário 

 




