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Ata nº8/2019 

Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta e 

cinco minutos, na freguesia de Alvor, no Centro Comunitário de Alvor, sito na Rua D. Sancho 

I, 8500-013 Alvor, reuniram em sessão ordinária de Assembleia de Freguesia de Alvor, os 

seguintes elementos: ---------------------------------------------------------------------------------------

Maria da Glória de Jesus Reis Pedro dos Santos Eduardo, Presidente da Mesa de Assembleia 

de Freguesia; Carla Sofia da Glória Palma, 1ª secretária, Anabela Alves Marques Nobre, 2ª 

secretária, Filipe de Jesus Baptista, Pedro Manuel Domingos Prazeres, Maria da Conceição 

dos Reis Carcereiro, Fernando Manuel da Silva de Jesus, pelo Partido Socialista, Bruno Mi-

guel Lourenço Candeias e Ana Cristina de Jesus Inácio Lourenço, pela Coligação Servir + 

Portimão, Manuela Fernanda Espírito Santos Silva Porfírio pelo Bloco de Esquerda, André de 

Jesus Nunes dos Santos, pela CDU e Sofia Isabel Jerónimo Varginha, como Independente. ---

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 Presidente da Junta de Freguesia; 

4. Revisão Orçamental; 

5. Abonos para Eleitos Locais/Regime de Exclusividade; 

Aberta a sessão, Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa da Assembleia, cumprimentou 

todos os presentes e procedeu à leitura dos pedidos de substituição, da Bancada do Bloco de 

Esquerda Bruno Miguel Marques Lourinho, foi substituído pela Manuela Fernanda Espírito 

Santos Silva Porfírio; da Bancada da CDU Manuel José Canelas da Silva, foi substituído pelo 

André de Jesus Nunes dos Santos, da Coligação Servir + Portimão, Carlos José dos Reis Cor-

reia pediu substituição pela Ana Lídia Perdigão, não tendo esta comparecido. --------------------

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

constituída a Mesa da Assembleia. -----------------------------------------------------------------------

Dando início aos trabalhos, foi colocada a ata da última Assembleia à votação, tendo sido 

aprovada por unanimidade, conforme quadro seguinte: ----------------------------------------------- 
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Votações PS 
Coligação Servir 

+ Portimão 
BE CDU IND Total 

Votos a favor 7 2 1 1 1 12 

Votos contra       

Abstenções       

Seguidamente passou-se ao Ponto nº 1 -” Período de Intervenção dos Cidadãos”, uma vez 

que não havia público, a Presidente da Mesa Glória Eduardo, passou ao ponto seguinte. ------

Ponto nº2 – “Período Antes da Ordem do Dia”, Maria da Glória Eduardo, Presidente da 

Mesa da Assembleia, informou a inexistência de Moções.--------------------------------------------

No Ponto nº3 -  “Apreciação da Informação Escrita a prestar pelo Presidente da Junta 

de Freguesia”, a Presidente da Mesa Glória Eduardo, antes de dar a palavra ao Presidente da 

Junta de Freguesia de Alvor, informou que na última Assembleia de Freguesia não deveria ter 

colocado a votação a “Apreciação da Informação Escrita a prestar pelo Presidente da Fregue-

sia de Alvor”, pois esta não é votada. Após este esclarecimento dirigiu-se ao Presidente de 

Junta de Freguesia e perguntou se pretendia intervir. Este tomou da palavra para falar sobre 

vários assuntos, começando por realçar o trabalho que o Executivo da Freguesia e da Autar-

quia desenvolveram e realizaram com o objetivo de colmatar os problemas da Freguesia.------

As preocupações incidiam com os espaços verdes, uma vez que para a Junta de Freguesia 

estes espaços que existem em grande número são muito dispendiosos, dado a falta de recursos 

humanos para mantê-los assim como os encargos com os materiais.--------------------------------

No que se referia à sinalética colocada na Freguesia, informou que esta teve o resultado espe-

rado, existindo uma satisfação geral dos fregueses.----------------------------------------------------

Seguidamente deu conhecimento que no âmbito do assoreamento e desassoreamento da Praia 

de Alvor (nascente), visitaram a Vila de Alvor a Ministra do Mar e o Ministro do Ambiente. 

A par desta visita decorreu uma reunião com o Secretário de Estado, a Presidente do Municí-

pio de Portimão, a Associação de Pescadores Amadores de Alvor e a Doca Pesca, onde foi 

reforçada a mensagem da importância das dragagens.-------------------------------------------------

Foi também expresso a necessidade de uma limpeza a seco na zona onde estão situadas as 

casas dos pescadores e a importância de cartões para o acesso aos pontões. Nesta mesma reu-

nião em que esteve presente o Secretário de Estado foi manifestado o desagrado pelas embar-

cações que se encontram degradadas na Ria.------------------------------------------------------------

Comunicou ainda que foi realizada uma reunião de trabalho com o Gabinete de Arquitetos, da 
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A-LAB, onde estes mostraram interesse em apresentar um projeto de requalificação do mer-

cado da Freguesia, e que já tinham iniciado os trabalhos de pesquisa, entrando em contacto 

com os vendedores do local.-------------------------------------------------------------------------------

No que se referia à Capela Mortuária informou que em articulação com a Autarquia continua-

vam à procura de solução. Passar para a Capela de S. Pedro não era solução, uma vez que o 

espaço era muito pequeno. O objetivo era construir uma Casa Mortuária com várias valências, 

nomeadamente, com uma sala para o Sr. Padre se paramentar, casas de banho e uma sala dig-

na para velar os corpos. Identificou e localizou o espaço que estava a ser avaliado ficando este 

situado numa faixa da lateral do cemitério, junto ao viveiro.-----------------------------------------

Transmitiu ainda a preocupação que o executivo tinha em preservar o património da Fregue-

sia, para isso estavam a realizar uma parceria com o Museu de Portimão.--------------------------

Informou ainda que neste verão se realizou animação no Largo D. João II.------------------------

Seguidamente Bruno Candeias da Bancada Coligação Servir + Portimão, pediu da palavra 

para questionar quanto à possibilidade da utilização dos campos de ténis do Complexo Des-

portivo de Alvor, no mês de Agosto e sobre as cabines das paragens de autocarros referiu que 

os bancos eram insuficientes.-----------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia pediu novamente da palavra, para informar que as piscinas 

do Concelho sempre encerraram no mês de agosto, por falta de recursos humanos durante esse 

período e por falta de afluência, entre outras situações. No entanto iria procurar mais esclare-

cimentos sobre o assunto. No que se referia às cabines nas paragens de autocarros, deu o 

exemplo daquela que se encontra junto ao Pavilhão dos Montes de Alvor, em que um senhor 

leva o seu banco para se sentar e ali passar o tempo.---------------------------------------------------

Passou-se de seguida ao Ponto n.º 4 - “Revisão Orçamental” o Presidente da Junta de Fre-

guesia pediu a palavra para explicar o documento. Começou por referir os bons resultados que 

estavam relacionados com o Complexo Desportivo de Alvor; a aprovação da candidatura ao 

IEFP para o Gabinete de Inserção Social localizado no edifício da Junta de Freguesia; a aqui-

sição de bancos para a sede do Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense 1.º Dezembro e ain-

da a aquisição de tendas para colmatar as necessidades logísticas da Junta de Freguesia.--------

Informou que, com vista à manutenção dos vários espaços verdes, foi inevitável realizar traba-

lho extraordinário por parte dos funcionários, uma vez que era impossível efetuar todo o tra-

balho necessário durante o horário de expediente, contudo, e dado os muitos espaços verdes  
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existentes e afetos à Freguesia, teriam que contratar empresas, dessa área, para colmatar essa 

necessidade. No que se referiu às ajudas de custos, estas estiveram relacionadas com o moto-

rista, nas viagens que realizou no apoio ao Movimento Associativo da Freguesia.----------------

No que se referiu ao Gabinete de Inserção Social, houve necessidade de integrar mais uma 

pessoa para dar apoio ao projeto. Neste sentido tornou-se necessário adquirir material de es-

critório, nomeadamente, mobiliário e um computador portável.-----------------------------------

Quanto à aquisição de mobiliário, nomeadamente, bancos, para o Grupo Desportivo e Recrea-

tivo Alvorense 1.º Dezembro, esta deveu-se ao bem estar dos jovens que praticam desporto na 

associação.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto à aquisição de cinco (5 ) tendas, que sempre quando necessário era a Junta de Fregue-

sia da Mexilhoeira Grande que as cedia, estas foram compradas conjuntamente, com novas 

tendas que a Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande adquiriu.-----------------------------------

Informou ainda que foi inserida uma nova rubrica relacionada com o pagamento por inteiro 

do ordenado do Presidente da Junta de Freguesia, suportado pela A.M.A.L. Este apoio veio 

ajudar na aquisição dos bancos para Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense 1.º Dezembro 

e com a aquisição de material para o Clube de Futebol dos Montes de Alvor, que sofreu um 

incêndio meados do presente ano.------------------------------------------------------------------------

Seguidamente Bruno Candeias, da Bancada Coligação Servir + Portimão, pediu da palavra 

para questionar o apoio atribuído ao Grupo Desportivo e Recreativo Alvorense 1.º Dezembro. 

O Presidente da Junta de Freguesia respondeu que houve critérios na atribuição deste apoio. 

Foi enviado para a Junta de Freguesia o pedido de apoio, tendo posteriormente, deslocando-se 

ao espaço, para averiguar o solicitado.-------------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa de Assembleia colocou o ponto nº4 a votação, tendo sido aprovado com 

10 votos a favor e 2 abstenções, conforme quadro seguinte: ----------------------------------------- 

Votações PS 
Coligação Servir 

+ Portimão 
BE CDU IND Total 

Votos a favor 7 2 1   10 

Votos contra       

Abstenções    1 1 2 
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Após votação passou-se ao Ponto nº 5 da ordem de Trabalhos “Abonos para Eleitos Lo-

cais/Regime de Exclusividade”;------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia informou que este ponto era apenas uma apresentação, no 

entanto era obrigatório dar conhecimento à Assembleia da Freguesia. O pagamento por inteiro 

do ordenado do Presidente da Junta de Freguesia, suportado pela A.M.A.L. anteriormente era 

suportado em metade do valor, sendo a outra metade suportada pela Junta de Freguesia.--------

Informou ainda que no âmbito do Aniversário da Vila em 2020, será apresentado um livro 

sobre a Vila de Alvor, tendo já sido contatada uma pessoa (que já realizou trabalhos idênticos 

em outras Freguesias) para esse efeito. Uma vez que a Junta de Freguesia não tem documen-

tação fotográfica, vão iniciar uma campanha de recolha de material fotográfico.-----------------

Referiu que o início do ano letivo, no âmbito dos transportes, continua a decorrer de acordo 

com o esperado. Informou que o maior problema estava relacionado com o Jardim de Infância 

dos Montes de Alvor. O empreiteiro não concluiu a obra. Continuando a ser multado pela 

Autarquia, pelo incumprimento da obra.-----------------------------------------------------------------

Comunicou que o dia sem carros correu muito bem. A população mostrou agrado com a inici-

ativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou também que a estrada das Alagoas já tem iluminação pública. A estrada 531 (Igreja 

da Penina/ Aeródromo) vai ser intervencionada, assim como a estrada das Alagoas. As bermas 

vão ser limpas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Foi iniciado o projeto dirigido às pessoas que vivem em situação de isolamento. A Junta de 

Freguesia pretende atuar de modo preventivo, agindo em articulação com outros elementos, 

tais como: a GNR, a Ação Social da Autarquia, entre outros. ----------------------------------------

Não havendo mais pedidos de intervenção, Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa da 

Assembleia, procedeu à leitura da Minuta da Ata nº 8 que foi aprovada por unanimidade, con-

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

Votações PS 
Coligação Servir 

+ Portimão 
BE CDU IND Total 

Votos a favor 7 2 1 1 1 12 

Votos contra       

Abstenções       
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E, não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas 23h, tendo sido lavrada 

a presente ata que depois de lida vai ser assinada pela Presidente da Mesa da Assembleia e 

pelas respetivas 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 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 


