
Assembleia de Freguesia de Alvor 

 

Ata nº 4/2018 

Aos dezassete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma horas 

e quinze minutos, reuniram no Centro Comunitário de Alvor, em Sessão Ordinária de Assem-

bleia de Freguesia de Alvor, com a presença da Sr.ª Maria da Glória de Jesus Reis Pedro dos 

Santos Eduardo, na qualidade de Presidente da Mesa de Assembleia de Freguesia; Sr.ª Carla 

Sofia da Glória Palma, Sr.ª Anabela Alves Marques Nobre, na qualidade, respetivamente, de 

primeira e segunda Secretárias, Sr. Filipe Baptista, Sr.ª Tatiana Serra que substituí a Sr.ª Con-

ceição Carcereiro, o Sr. Pedro Prazeres e o Sr. Fernando de Jesus, pela Bancada do PS; da 

Bancada da Coligação Servir + Portimão, o Sr. César Duarte da Fonseca Barata que substitui 

a  Sra. Ana Cristina Lourenço, o Sr. Bruno Miguel Lourenço Candeias, como não foi possível 

fazer-se substituir o seu lugar ficou vazio, faltando o Sr. Carlos José dos Reis Correia; da 

Bancada do Bloco de Esquerda, o Sr. Bruno Miguel Marques Lourinho; da Bancada da CDU, 

o Sr. André de Jesus Nunes dos Santos que substituí o Sr. Manuel José Canelas da Silva; a 

Sr.ª Sofia Isabel Jerónimo Varginha, presente, a partir deste momento surge como Indepen-

dente, deixando de estar representada nesta Assembleia de Freguesia, a Bancada, força politi-

ca, do Nós Cidadãos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

1. Período de intervenção dos cidadãos; 

2. Período antes da ordem do dia; 

3. Apreciação da Informação escrita a prestar pelo Executivo da Freguesia; 

4. Apreciação da Votação do Orçamento para 2019; 

5. Apreciação da Votação do Mapa de Pessoal; 

6. Apreciação e Discussão da Proposta do Regulamento para Atribuição de Subsí-

dios a Entidades e Organismos que Prossigam na Freguesia de Alvor Fins de In-

teresse Público.  

 

Aberta a sessão, a Sr.ª Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa da Assembleia, saudou 

todas e todos os presentes com destaque para os membros do executivo e elementos dos parti-

dos com assento na Assembleia, tendo de seguida procedido à leitura dos pedidos de substi-



tuição, da Bancada do PS a Sr.ª Conceição Carcereiro pela Sr.ª Tatiana Serra, da Bancada 

Servir + Portimão foi substituído o Sr. Bruno Candeias pelo Sr. César Barata; da Bancada da 

CDU, o Sr. Manuel José Canelas da Silva, pelo Sr. André de Jesus Nunes dos Santos.---------- 

Verificadas as presenças, foi considerada, pela Presidente da Assembleia, estar legalmente 

constituída a Mesa da Assembleia, dando-se início aos trabalhos. ---------------------------------- 

 

Ponto nº 1 -” Intervenção dos Cidadãos”,  

Deu-se início aos trabalhos, e no Período de Intervenção dos Cidadãos, tendo-se inscrito o Sr. 

João Caetano. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Pediu da palavra, o Sr. João Caetano para questionar quanto ao projeto de construção de um 

novo hotel na Zona Ribeirinha de Alvor, próximo do restaurante Àbabuja. Refere que tem 

conhecimento que este projeto está em apreciação na Câmara Municipal de Portimão, no en-

tanto, gostaria de saber qual é a opinião do Executivo da Freguesia quanto a este assunto.  

Coloca ainda uma segunda questão que está relacionada com o terreno devoluto que se encon-

tra nas traseiras da sua residência. Informa que as pessoas utilizam o terreno para deitar lixo e 

para abandono de veículos. Informa ainda que o referido terreno não é limpo há muito tempo, 

a vegetação está alta e tem mau cheiro. Pode provocar um incêndio.    

A Sr.ª Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa da Assembleia, passou ao seguinte ponto 

da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto nº 2 – “Período antes da ordem do dia” 

A Presidente da Assembleia de Freguesia entregou um calendário, proveniente da Junta de 

Freguesia de Alvor, a cada um dos membros que compõem as diferentes bancadas políticas.  

Passando-se seguidamente à apresentação das Moções, entregues pela Bancada do Bloco de 

Esquerda, tendo o Sr. Bruno Lourinho apresentado as mesmas.-------------------------------------- 

1.ª Moção apresentada “Vacinação dos Animais”. 

A Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia, pergunta quem se quer pronunciar sobre a Mo-

ção, tendo o Sr. Filipe Baptista, da Bancada do PS, solicitado para intervir, começando por 

dizer que, segundo ele, a Junta de Freguesia não se deve substituir à responsabilidade dos do-



nos dos animais, facto esse, se assim fosse, que iria acarretar encargos para a Freguesia. In-

forma ainda que a Junta de Freguesia através do Projeto “Alvor Vila Amiga dos Animais”, já 

apoia grupos de voluntários e instituições, nomeadamente, a ADAP – Associação de Defesa 

de Animais de Portimão, nas suas várias necessidades. ----------------------------------------------- 

Pede a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvor, cumprimentando todos os 

presentes, esclarecendo que o documento/ calendário entregue pela Sr.ª Presidente da Assem-

bleia de Freguesia, pertence a uma iniciativa em que a Junta de Freguesia, relacionada com 

animais errantes ou abandonados sejam cães ou gatos. Informa que a Freguesia tem cerca de 

1329 animais registados, reforça ainda o que foi referido pela Bancada do PS, que os donos 

dos animais devem ser responsáveis por estes, no entanto a Junta de Freguesia através do Pro-

jeto “Alvor Amiga dos Animais” estará sempre disponível para qualquer eventualidade, no-

meadamente vacinação, esterilização, entre outros. --------------------------------------------------- 

Posta a votação a Moção, a moção foi rejeitada com 7 votos contra (PS); 2 abstenções (Servir 

+ Portimão e CDU); 2 votos a favor (Bloco de Esquerda e Independente). ------------------------ 

Passou-se de seguida para a 2.ª Moção “Pavimentação da Rua do Castelo”, a Presidente da 

Assembleia de Freguesia, pergunta quem se quer pronunciar sobre esta Moção, tendo o Sr. 

Filipe Baptista, da Bancada do PS, solicitado para intervir referindo seguidamente que não 

concorda com o teor do texto, pois após visita ao local verificou que existe algum desnível. A 

Junta de Freguesia e a Câmara Municipal têm intervindo, mas não está assim tão degradada. 

Sugere que esta Moção seja alterada para Recomendação. ------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia solicita da palavra e diz que o problema desta rua está 

relacionado com um buraco, que está constantemente a reabrir. Ao longo dos anos têm sido 

colocados vários tapetes de alcatrão, mas de nada serve. O que tem provocado um maior des-

nível em relação ao passeio, provocando queda de peões. Existem mais duas ruas com o 

mesmo problema. O assunto vai ser levado à Câmara Municipal. ----------------------------------- 

Moção passa a Recomendação e colocada a votação é aprovada com 11 votos a favor. --------- 

Seguidamente a Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia, coloca a ATA da Sessão Ordiná-

ria de Assembleia de Freguesia de Alvor, a votação, mas sem antes deixar de referir o lapso 

com a troca de nomes, do Sr. André de Jesus Nunes dos Santos e não André José Nuno dos 

Santos. Colocada a Votação a ATA, a mesma foi aprovada com 8 votos a favor (PS); 3 abs-

tenções (1 PS, 1 Servir + Portimão; 1 Bloco de Esquerda). A Sr.ª Presidente da Assembleia 



relembra ainda que as ausências injustificadas dos membros da Assembleia traduzem-se em 

votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Antes de passar ao ponto 3, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, solicita da palavra para 

falar sobre o barulho da Rua Frederico Ramos Mendes. Informando que no dia seguinte con-

tatou a Sr.ª Presidente de Câmara e a Sr.ª Comandante da GNR para falar sobre a reclamação 

registada na anterior Assembleia, do freguês Henrique Pereira. Tendo sido informado posteri-

ormente que foi feita uma ação de fiscalização ao referido bar, encontrando-se com as licen-

ças em dia, mas vão continuar a acompanhar a situação. No que se refere à preocupação mani-

festada pelo freguês Paulo Pereira, foi também levada a sua preocupação ao Conselho de Se-

gurança Municipal no que se refere à falta de policiamento na freguesia. A GNR alega falta de 

meios e de recursos humanos. Esta preocupação já foi transmitida ao Governo Central, pela 

Sr.ª Presidente da Câmara Municipal. Informa ainda que a Junta de Freguesia continua muito 

preocupada e a tentar arranjar soluções para o estacionamento no período de maior afluência 

turística. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. César Barata pediu da palavra para falar sobre três assuntos, um sobre o edifício em 

ruínas que se encontra junto ao mercado. Está sinalizado para não estacionarem, no entanto 

continuam a estacionar. Solicita a melhor atenção da Junta de Freguesia para o assunto. A 

segunda situação, é também no mesmo local, refere-se a uma parede pintada a azul em que o 

reboco está a degradar-se e pode também transformar-se em perigo para a população. A ter-

ceira situação refere-se à estrutura metálica danificada que se encontra junto à escola.---------- 

A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia questionou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

se pretendia iniciar com os esclarecimentos. Este solicita o uso da palavra para responder à 

questão do Sr. João Caetano, informando que a Junta de Freguesia tentou que a população 

fosse esclarecida quanto ao projeto. Este esteve dois dias para consulta pública na Junta de 

Freguesia, estando no último dia o responsável do projeto presente para esclarecimento à po-

pulação. Tem alguma informação sobre o mesmo, no entanto esta é escassa, falta mais infor-

mação e esclarecimentos, que virá no devido tempo. Quanto à decisão de manifestar-se peran-

te o assunto, será quando tiver todos os dados. Quanto à outra questão que se refere ao terreno 

que é utilizado para depósito de lixo e abandono de veículos, informa que é um terreno parti-

cular e que não é a primeira reclamação que a freguesia recebe. A Junta de Freguesia já efe-

tuou anteriormente a limpeza do mesmo, no entanto, não tem condições e disponibilidade de 

limpar terrenos privados. ---------------------------------------------------------------------------------- 



No que se refere às questões colocadas pelo Sr. César Barata, refere que o edifício localizado 

em frente à churrasqueira está referenciado pela Proteção Civil. Quanto à questão da parede 

pintada a azul vai inteirar-se do assunto. No que se refere à estrutura metálica, a remoção des-

ta está relacionada com o seguro, no entanto a Junta de Freguesia já intervencionou a fim de 

evitar acidentes com os peões. ---------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente pede da palavra o Sr. Bruno Lourinho, para questionar quanto ao desassorea-

mento da Ria, sobre a questão da entrada de viaturas de cargas e descargas na Rua Frederico 

Ramos Mendes e do barulho dos bares da Vila. -------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, pede da palavra para responder a estas questões. Rela-

tivamente ao desassoreamento da Ria, a informação que tem é que dentro de 2 a 3 semanas 

começavam os trabalhos. No que se refere à questão da entrada de viaturas, para cargas e des-

cargas, na Rua Frederico Ramos Mendes, a Junta de Freguesia tentou resolver o assunto, no 

entanto foi ineficaz, aguardando de momento apoio da Autarquia para a sua resolução. Quanto 

ao barulho dos bares já levou o assunto ao Conselho de Segurança e à Sr.ª Presidente da Câ-

mara Municipal tendo sido informado da nova Lei do ruído, aguardando-se quanto à sua apli-

cabilidade. Serão colocados dispositivos, para medir o som nos estabelecimentos. No período 

de experiência haverá acompanhamento da GNR. Tem esperança que com a nova Lei e os 

medidores de som ajudem a resolver o problema do barulho na Freguesia. ------------------------ 

Seguidamente pede a palavra o Sr. André de Jesus Nunes dos Santos para colocar a questão 

no que se refere à ausência de policiamento nas Escolas EB1 de Alvor e Montes de Alvor, 

dado a falta de civismo por parte dos pais, quando transportam as crianças para as escolas. A 

segunda questão é sobre a antiga Ludoteca e o terceiro ponto é sobre o parque de caravanis-

mo, o porquê de estarem autocaravanas estacionadas em frente ao café do Alvorense, quando 

existe sinalização a proibi-lo e um parque de autocaravanas ao lado. -------------------------------   

A Sr.ª Presidente da Assembleia dá a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia que es-

clarece quanto ao primeiro assunto, informando que contactou a GNR e que estes dizem ser 

um problema de todas as escolas do Concelho, mas que vão acompanhar o assunto. Quanto à 

Ludoteca, a sua estrutura apresenta problemas significativos. Já foram consultadas duas em-

presas para orçamentar a obra. A sua intervenção esta condicionada a Fundos Comunitários. 

Relativamente às caravanas, a falta de um regulamento por parte do Município, para este tipo 

de veículo, impossibilita as autoridades de atuarem, e os proprietários aproveitam esta situa-

ção, dado este ser considerado um veículo ligeiro. ---------------------------------------------------- 



Pelas vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos chega à Reunião de Assembleia o Sr. 

Carlos José dos reis Correia, da Bancada Servir + Portimão, justificando o seu atraso com 

questões relacionadas com o trabalho. -------------------------------------------------------------------   

 

Passou-se de seguida ao Ponto nº 3 – “Apreciação da Informação escrita a prestar pelo 

Presidente da Freguesia”; ------------------------------------------------------------------------------- 

 A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia questionou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

se pretendia iniciar com os esclarecimentos ou se alguém tinha questões a colocar. O Sr. Pre-

sidente da Junta de Freguesia afirmou que todos receberam a documentação e se houvesse 

questões que responderia. Começa por dizer que este Executivo tem agido ao longo do seu 

mandato de forma direta e clara, não tendo nada a esconder como mostra a documentação. ---- 

O Sr. César Duarte da Fonseca Barata toma da palavra e solicita esclarecimentos sobre algu-

mas questões apresentadas na documentação, nomeadamente, páginas 6, 7, 16, 17, 19, 31 e 

40. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Sra. Presidente da Mesa da Assembleia pergunta se mais alguém quer intervir, não havendo 

passa a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que começa por responder em que 

consiste o Espaço do Cidadão e refere que se calhar a sua preocupação está mais relacionada 

com a secretaria, espaço que as pessoas recorrem, do que propriamente com o Espaço do Ci-

dadão (pag.6); No que se refere à EDP a Junta de Freguesia transmite as reclamações que lhe 

chegam (pag.7); Em relação ao orçamento, no que se refere às despesas, vai tentar perceber e 

depois informará sobre a diferença de 200,00€. No que refere ao valor do contrato de arren-

damento são de 350,00€ mensais (pag.16); Relativamente aos transportes, não existe procura 

(pag.17); Em relação à estação de serviço, ao tipo de acompanhamento que é feito, não fazem 

nenhum especifico, é feita divulgação no Facebook (pag.31); No que se refere ao trabalho 

gerido por uma funcionária da junta, o site existente vai ser atualizado em 2019 (pag.40). ----- 

O Sr. César Duarte da Fonseca Barata pergunta ainda se não se deve fazer um acompanha-

mento diferencial às autocaravanas uma vez que representam 15% da economia local. --------- 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia responde que está disponível para receber propostas. -- 

 

 



 

Passou-se de seguida ao Ponto nº 4 “Apreciação da Votação do Orçamento para 2019;---- 

A Sr.ª Presidente da Assembleia pergunta aos presentes se existem questões a colocar, solici-

tando da palavra, o Sr. César Duarte da Fonseca Barata questiona acerca das terapias, se o 

lapso verificado se já foi rectificado no orçamento de 2019, questiona ainda sobre o erro das 

sessões de fisioterapia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Sr. Bruno Miguel Marques Lourinho pede a palavra para questionar sobre a 

receita de 5.000,00€ para apoio a Instituições da Freguesia e qual a razão da Santa Casa de 

Misericórdia de Alvor ser considerada uma Instituição sem fins lucrativos. Pergunta ainda 

sobre o valor de 25.000,00€ que está no orçamento para atividades de lazer e sobre o futuro 

Parque Infantil dos Montes de Alvor. -------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia toma da palavra para responder ao Sr. César Duarte da 

Fonseca Barata que o lapso foi corrigido, tendo sido enviado um email, no dia seguinte, com 

essa alteração. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Bruno Miguel Marques Lourinho in-

forma que no que se refere ao apoio financeiro e logístico atribuído às Instituições da Fregue-

sia, o apoio financeiro e logístico é de acordo com a entrega de documentos solicitados e com 

o plano de atividades de cada associação, havendo um teto máximo. No que se refere à Santa 

Casa de Misericórdia de Alvor, esta Instituição é uma IPSS e tem sido apoiada na manutenção 

do edifício. Quanto ao Parque Infantil dos Montes de Alvor, será construído no Sítio da Bra-

va, no entanto há uma parte do terreno que é de particulares estando a ser negociado com o 

proprietário. No que se refere ao valor que se encontra em orçamento para as várias iniciati-

vas, está relacionado com as várias necessidades associadas aos eventos, nomeadamente, se-

guros, Sociedade Portuguesa Autores, licenciamentos, entre outros. Refere ainda que no pró-

ximo ano haverá um novo desafio que é o de trazer animação para o centro da Vila. Estando 

esta animação contemplada neste valor. ----------------------------------------------------------------- 

O Sr. César Duarte da Fonseca Barata solicita novamente da palavra para agradecer à Junta de 

Freguesia todo o apoio que esta tem dado à Instituição, Santa Casa de Misericórdia de Alvor.  

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia informa ainda que obteve uma receita bastante signifi-

cativa do Complexo Desportivo de Alvor em 2018 e que tem sido dado prioridade aos espa-

ços verdes da Freguesia. Informa ainda que o aumento da despesa está relacionado com a en-

trada no quadro dos funcionários precários, tudo o resto são despesas correntes. ---------------- 



O Sr. André de Jesus Nunes dos Santos pergunta quantos funcionários vão entrar para o qua-

dro de pessoal da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente informa que deve consultar a página 4, número de lugares a concurso, tabela 

4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colocada a votação, o Orçamento para 2019, foi aprovado com 7 votos a favor (PS); 1 abs-

tenções (Servir + Portimão); 3 votos contra (Bloco de Esquerda, CDU, Independente). --------- 

 

Seguidamente passou-se para o ponto 5 “Apreciação da Votação do Mapa de Pessoal”;-- 

Colocado a votação, foi aprovado com 8 votos a favor (7 votos do PS, 1 voto do Independen-

te); 2 abstenções (1 voto Servir + Portimão, 1 voto Bloco de Esquerda); 1 voto contra (CDU).  

 

 

Ponto 6 “Apreciação e discussão da proposta do Regulamento para Atribuição de Sub-

sídios a Entidades e Organismos que prossigam na Freguesia de Alvor fins de interesse 

público”;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Presidente da Assembleia de Freguesia pergunta se alguém quer tomar da palavra. ----- 

O Sr. André de Jesus Nunes dos Santos pede a palavra para questionar sobre quem vai apro-

var a atribuição desses subsídios. ------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Junta de Freguesia responde que a apresentação deste documento, neste 

momento na Assembleia, é uma mera formalidade, uma vez que ainda está em discussão pú-

blica para apreciação. Os elementos das Bancadas poderão dar sugestões, se assim o entende-

rem. Anteriormente não existia um Regulamento de Atribuição de Apoios a Entidades sem 

fins lucrativos, ou seja, ao movimento associativo da freguesia. O valor para atribuição está 

em orçamento e o modo da sua atribuição compete ao Executivo da Freguesia. Posteriormente 

virá à Assembleia para votação. -------------------------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Presidente da Assembleia pergunta se algum dos membros das diferentes bancadas 

políticas têm propostas a apresentar para este assunto, não havendo, informa que antes de 

terminar a Assembleia tem que dar conhecimento aos presentes de uma situação que está rela-

cionada com a ATA, desta reunião de Assembleia. Hoje foram aprovados documentos, nome-

adamente, o orçamento e a situação do quadro do mapa do pessoal e como esta ATA só será 

aprovada na próxima Reunião da Assembleia que é em abril de 2019. Neste caso, e de acordo 

com o n.º3 do art.º27 do Código do Procedimento Administrativo que estabelece que no caso 



em que o Órgão assim o delibera, a ATA será aprovação em Minuta na respetiva Reunião, 

isto quer dizer, que tem em sua posse uma Minuta com todos os nomes dos membros da As-

sembleia de Freguesia, as Forças Politicas, os elementos que faltam e os presentes, os assun-

tos que foram apreciados e deliberados. Toda esta informação será colocada nesta Minuta, que 

será assinada pela Presidente da Assembleia de Freguesia e respetivas secretárias, e a partir 

deste ponto a Junta de Freguesia e o seu Executivo poderá avançar com o seu trabalho, sendo 

enviado, ainda em 2018, para o Tribunal de Contas sem ter de esperar pela aprovação da ATA 

em 2019. Propõe ainda aos presentes que reflitam quanto à possibilidade de gravar as Reuni-

ões de Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Para terminar, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia pede a palavra para desejar a todos e 

todas boas festas e um excelente 2019. ------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de esclarecimento, Sr.ª Maria da Glória Eduardo, Presidente da 

Mesa da Assembleia, dirigiu-se a todos os membros da Assembleia e do Executivo e aos ci-

dadãos presentes, agradecendo a presença de todos e de todas. Desejou um Feliz Natal e um 

Feliz 2019, dando por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia. ---------------------------- 

E, por mais nada haver a tratar, deu-se por encerrada a sessão, tendo sido lavrada a presente 

Ata, que depois de lida vai ser assinada pela Presidente da Mesa da Assembleia e pelas respe-

tivas secretárias. Depois será remetida, via eletrónica, para os membros presentes nesta sessão 

para apreciação e posterior aprovação na próxima Assembleia. ------------------------------------- 

A Presidente da Mesa da Assembleia 

__________________________________________________________ 

Maria da Glória de Jesus Reis Pedro dos Santos Eduardo 

A 1ª Secretária 

__________________________________________________________ 

Carla Sofia da Glória Palma 

A 2ª Secretária 

_________________________________________________________ 

Anabela Alves Marques Nobre 

 

Alvor, 17 de dezembro de 2018 


