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Assembleia de Freguesia de Alvor 

 

Ata nº 4/2018 

Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma ho-

ras e quarenta minutos, reuniram no Centro Comunitário de Alvor, em Sessão Ordinária de 

Assembleia de Freguesia de Alvor, com a presença da Sr.ª Maria da Glória de Jesus Reis Pe-

dro 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, respetivamen-

te, de 1.ª e 2.ª Secretárias, Sr. Filipe Baptista, Sr. Pedro Prazeres, Sr.ª Conceição Carcereiro e 

Sr. Fernando de Jesus, pela Bancada do PS; da Bancada da Coligação Servir + Portimão, Sr. 

Bruno Candeias, e Sr.ª Ana Lourenço ; da Bancada do Bloco de Esquerda Sr.ª Manuela Porfí-

rio, o Sr. André Santos pela Bancada da CDU e a Sr.ª Sofia Varginha pela Bancada Nós Ci-

dadãos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Fregue-

sia; 

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 Servir + Portimão foi pedida a substituição de funções da Sr.ª Vera Lúcia 

Marques Pereira, alegando motivos pessoais e profissionais até à data de 31.12.2019, sendo 

substituída das suas funções pelo Membro da Assembleia Sr. Bruno Miguel Lourenço Can-

deias; da Bancada do Bloco de Esquerda o Sr. Bruno Miguel Marques Lourinho foi substituí-

do pela Sr.ª Manuela Porfírio; e finalmente da Bancada da CDU o Sr. Manuel José Canelas da 

Silva, pelo Sr. André José 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”,  
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Deu-se início aos trabalhos e no Período de Intervenção dos Cidadãos, inscreveram-se o Sr. 

Paulo Pereira e o Sr. Henrique Pereira. ------------------------------------------------------------------ 

Pediu a palavra o Sr. Paulo Pereira que questionou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, 

sobre a circulação de trânsito nas Ruas Marquês de Pombal e Rua Frederico Ramos Mendes, 

mencionando que há 3 semanas atrás ia sendo atropelado, na referida Rua Frederico Ramos 

Mendes, entre as 14h e as 15h, apresentou também foto do local recolhida no dia 28.09.2018.  

Na continuação da sua intervenção, o Sr. Paulo Pereira mencionou a seguinte situação: a falta 

de cuidado dos automobilistas para com as pessoas que circulam a pé nas referidas ruas; suge-

riu também que a Junta de Freguesia denuncie estas situações a quem de direito e que envie 

uma carta à Administração Interna a denunciar este problema a da incompetência do Posto de 

Comando de Portimão e do Sr. Comandante, na sua opinião o Sr. Presidente devia pedir um 

orçamento para a colocação de 4 Pinos Elevatórios, a fim de evitar a subida de carros nos pas-

seios. Referiu ainda que os proprietários das esplanadas não respeitam as áreas de ocupação 

das mesmas, em algumas situações chegam a impossibilitar a passagem para aceder à cabine 

telefónica, mencionou ainda que não há policiamento pelas ruas no Inverno. --------------------- 

De seguida tomou da palavra o Sr. Henrique Pereira, para dizer que junto de sua casa existe 

um Bar de nome “Jewels Bar” sem isolamento e a música altíssima incomoda a população e a 

sua família nomeadamente, a sua esposa está doente e não consegue descansar até às 4h /5h 

da manhã. Questiona quem foi o responsável pela emissão da licença sem saber se o bar tinha 

isolamento suficiente, sugere que o mesmo seja encerrado para serem feitas as devidas obras 

em termos de isolamento acústico, pedindo a intervenção do Sr. Presidente da Junta de Alvor. 

De seguida a Sr.ª Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa da Assembleia, referiu que 

antes de passar ao 2º ponto da Ordem de Trabalhos, alertou e chamou a atenção para o envio 

das Moções, Recomendações, e que as mesmas terão que ser remetidas com uma antecedência 

mínima de três dias úteis sobre a data da sessão (conforme está estipulado no Regimento) até 

às 17h. Informou a Sra Sofia Varginha da Bancada Nós Cidadãos que, se o desejar, pode en-

viar a Moção/ Recomendação para a próxima Assembleia. ------------------------------------------ 

Dando seguimento à Ordem de Trabalhos a Presidente da Mesa de Assembleia Maria da Gló-

ria Eduardo, passou ao Ponto nº 2 – “Período antes da ordem do dia”, colocando a Ata da 

última Assembleia a votação, tendo sido a mesma aprovada por maioria, com 10 votos a favor 
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da bancada do PS, da Bancada Nos Cidadãos e da Bancada do Bloco de Esquerda, 1 voto con-

tra da Bancada do CDU e 1 abstenção da bancada Nós Cidadãos. ---------------------------------- 

Após votação pediu da palavra o Sr. André Santos da Bancada da CDU, para sugerir que as 

assembleias sejam gravadas, pediu também a correção do nome do Sr. Manuel José Canelas 

da Silva, apontou ainda outras correções a nível de ortografia. -------------------------------------- 

Tomou da palavra a Sra. Presidente da Mesa de Assembleia, Maria da Glória Eduardo refe-

rindo que estamos a aguardar a aprovação da gravação das Assembleias, devido à atual legis-

lação sobre a proteção de dados, informando que a Junta de Freguesia aguarda uma resposta 

da ANAFRE sobre este assunto. ------------------------------------------------------------------------- 

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 deu a palavra ao Presidente Ivo Carvalho, que co-

meçou por cumprimentar os Membros da Assembleia, os Membros do Executivo e todos os 

cidadãos presentes. Apresentou um agradecimento especial, aos funcionários Jacinto Neves e 

Vítor Nunes que durante os dias de incêndios nos Concelhos de Portimão, Monchique, Silves 

e Odemira se voluntariaram para ajudar. A Junta de Freguesia foi chamada a ajudar nos in-

cêndios e no domingo 3 de agosto, as suas estiveram abertas para receber donativos. Estes 

funcionários, além do seu horário de trabalho, voluntariaram-se, sem qualquer contrapartida, 

para ajudarem no transporte/distribuição de alimentos para os bombeiros que combatiam os 

incêndios. Agradeceu também às empresas, aos particulares que deram o seu contributo, no-

meadamente restaurantes, supermercados, padarias, pastelarias, assim como a todos Membros 

da Junta de Freguesia que estiveram envolvidos, Sra Sofia Varginha, Sr. Pedro Prazeres, e Sr. 

Filipe Baptista, assim como ao Sr. Provedor Mário de Freitas como cidadão assíduo das As-

sembleias de Freguesia, freguês e Membro da Direção dos Bombeiros Voluntários de Porti-

mão. Referiu ainda que foi uma experiência que enquanto Presidente da Freguesia, não gosta-

va de ter tido, pois não foi um cenário digno de ser visto de ambos os lados. --------------------- 

Na continuação da sua intervenção, abordou outros assuntos pendentes e pertinentes, nomea-

damente um assunto que preocupa a todos, que é a questão do desassoreamento da ria, referiu 

que não foi fácil chegar a uma informação entre a CCDR, DOCAPESCA, APA, e a informa-

ção final que foi reportada à Junta de Freguesia, foi que o contrato foi fechado em 

03/04/2018, o Tribunal de Contas revisou  em 11/05/2018, depois decorreu a Providência 
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Cautelar por parte de um dos concorrente, à qual o Tribunal Administrativo já decidiu favora-

velmente à APA, ou seja, esse concorrente perdeu, pelo que não havendo recurso, tudo leva a 

crer,  pela informação que foi passada, que estão para breve as operações de desassoreamento 

da ria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O outro assunto que se encontrava pendente, foi a questão que o Sr. Bruno Candeias levantou, 

sobre o reconhecimento dos trabalhadores, com a atribuição de prémio de assiduidade, poderá 

ser atribuída através da opção justificada, mas para o ano 2018 ainda está congelada, esta in-

formação foi recolhida em 12.07.2018, logo após a assembleia anterior. -------------------------- 

Quanto aos espaços verdes, tem havido muita dificuldade na manutenção dos mesmos, devido 

à falta de mão de obra que a Junta de Freguesia tem. Alguns espaços verdes da Freguesia pas-

saram para a Câmara Municipal, ou seja, aqueles espaços mais trabalhosos e que a Junta de 

Freguesia não tem equipamentos especializados para dar resposta, nomeadamente, a estrada 

Junto ao Parque de Campismo de Alvor, o Jardim da Má Partilha, a Estrada de Alvor entre o 

Alvor Férias e a Rotunda do Intermarché, ou seja zonas fora do centro da Vila. Os espaços no 

interior da Vila, como são espaços mais pequenos, ficaria à responsabilidade da Junta de Fre-

guesia a sua manutenção. Em reunião tida no fim do ano anterior inico deste ano, a Junta de 

Freguesia foi informada que havia um prestador de serviços, que fazia o Jardim das Sesmarias 

e a Avenida V3. Irá ser lançado um novo concurso para admissão de um prestador de serviços 

para todos os espaços da Freguesia. Em julho o Procedimento Concursal estaria resolvido e 

adjudicado. A Junta de Freguesia deixaria de assumir este encargo sendo a mesma informada 

de que um dos concorrentes impugnou o concurso. --------------------------------------------------- 

Ainda sobre assuntos que se encontravam pendentes, o Sr. Presidente referiu que em relação à 

remoção do barco que se encontra em frente ao Salva Vidas, a questão mantem-se, pois existe 

um constrangimento em relação ao valor monetário exagerado do concurso para a remoção do 

barco. Referiu que dada a gravidade do assunto, a Junta iria novamente levar o mesmo às En-

tidades Competentes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação aos Parques Infantis, a Junta de Freguesia, solicitou mais informações à Divisão 

do Ambiente do Município de Portimão, mas ainda não obteve resposta. -------------------------- 

Dando continuidade na sua intervenção, o Sr. Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia 

fez uma breve análise à Informação Escrita apresentada. A mesma abrange o período de junho 

a agosto, meses com maior afluência de turistas. Em relação aos funcionários da Junta de Fre-
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guesia, o canalizador esteve de baixa médica quase 2 semanas, o que atrasou os trabalhos nas 

escolas e na piscina. Quanto à situação das alterações do trânsito, não se conseguiu atingir os 

objetivos pretendidos. No entanto as que foram feitas foram positivas. Foram criadas zonas de 

segurança, zonas de estacionamento de cargas e descargas, e alterado os horários em algumas 

ruas. A a rede viária de certa forma deixou o trabalho incompleto, devido a várias situações: 

férias dos técnicos, devido aos incêndios, no entanto os funcionários da Junta de Freguesia 

ficaram à disposição da Rede Viária para colaborarem na finalização dos trabalhos. ------------ 

O Sr. Presidente, Ivo carvalho, continuou com a sua intervenção, referindo o outro problema 

que tivemos este verão, que teve a ver com a recolha de resíduos, foi uma situação que ultra-

passou a EMARP, e que os incêndios também trouxeram constrangimentos a nível da recolha 

dos resíduos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, deu a palavra à Sra Presidente da Mesa da 

Assembleia, que perguntou às diferentes forças políticas se desejavam colocar mais questões 

acerca da Informação Escrita apresentada. -------------------------------------------------------------- 

Pediu da palavra o Sr.  Bruno Candeias da Bancada Servir + Portimão, que questionou em 

relação aos Jardins, com o Acordo de Delegação de Competências, como será em relação à 

verba a transferir para a manutenção dos jardins, uma vez que a manutenção dos mesmos pas-

sará para o Município. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Pediu da palavra o Sr. André Santos da Bancada da CDU, que referiu que faz falta colocar 

papeleiras nas ruas, em especial na Rua Marquês de Pombal. Em relação à reorganização do 

trânsito, a circulação em dois sentidos provoca muita confusão, deveria ser estudada outra 

orientação do trânsito. Quanto ao estacionamento junto à escola, o separador central em frente 

à mesma continua a servir de estacionamento. Referiu também, que a caixa de areia do Jardim 

de Infância de Alvor e o espaço em redor, está cheia de fezes de gato, deita mau cheiro; vol-

tando a referir que tem que ser visto o que se faz com a caixa de areia. Disse também que cor-

taram a árvore da escola, que estava em risco de cair deixando lá o cepo. ------------------------- 

Pediu da palavra o Sr. Presidente, que questionou o Sr. André Santos se se recordava de quem 

era a responsabilidade da caixa de areia. Em reuniões com o responsável pela escola, acharam 

por bem deixar a mesma. A Junta de Freguesia disse que quando o Agrupamento adquirisse 

uma cobertura para a caixa de areia, que a mesma se disponibilizava para mudar a areia. ------ 
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Pediu novamente a palavra o Sr. André Santos da Bancada da CDU, para dizer que as pessoas 

que vão alimentar os gatos têm que ser chamadas à atenção para não o fazerem. ----------------- 

Tomou novamente a palavra o Sr. Presidente, para referir que quando o problema da caixa de 

areia foi levantado à Junta de Freguesia, esta disponibilizou-se para mudar a mesma assim que 

houvesse a cobertura para isolar o espaço. Foi no local no dia de apresentação do Jardim de 

Infância, e na presença do Prof Ruben que o assunto foi falado, foi também dito que já foi 

solicitado orçamento para a referida cobertura. -------------------------------------------------------- 

No seguimento da sua intervenção, o Sr. Presidente informou que em relação ao cepo que 

estão a crescer ramos à volta, na altura do corte da árvore, foram as Senhoras do Jardim de 

Infância que pediram para deixar o cepo, pois seria bom para fazer uma mesa para as crianças. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente aos carros estacionados nos separadores, quando se arranjou o parque de esta-

cionamento, era para se colocar algo para interditar o mesmo, mas mesmo com o parque va-

zio, continuavam a estacionar no separador, tendo mesmo sido autuados alguns condutores. -- 

Quanto à alteração de trânsito na Rua Maria Dionísio e Rua Marquês de Pombal, foi solicita-

do parecer à Rede Viária e GNR, sendo este favorável, e que iria haver um investimento de 

cerca de oitenta mil euros em sinalização e placas informativas. ------------------------------------ 

Em relação às papeleiras, na Rua Marquês de Pombal, foi pedido o reforço à EMARP, mas a 

mesma disse que estão cumpridos os requisitos de distância entre papeleiras, foi também pe-

dido um reforço na limpeza; quanto aos bancos, os mesmos foram adquiridos pela Junta de 

Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para o Sr. Bruno Candeias da Bancada Servir + Portimão, o Acordo de Execução relativamen-

te aos espaços verdes está desajustado em relação às necessidades da Freguesia. ---------------- 

O Sr. Presidente respondeu ao Sr. Bruno Candeias do Servir + Portimão, dizendo que foi feito 

um levantamento dos espaços verdes e há locais em que a manutenção tem que ser feita du-

rante várias vezes no ano, o executivo não tem só espaços verdes, tem também outros locais 

que necessitam de reparações/manutenções, pretendemos com isto renegociar o Acordo de 

Execução, esperando que este ano a verba seja reforçada. -------------------------------------------- 
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Pediu novamente a palavra o Sr. Bruno Candeias, que questionou se a Câmara Municipal iriá 

reduzir o valor da verba para a Junta de Freguesia, uma vez que alguns espaços verdes iriam 

passar para a responsabilidade do Município. ---------------------------------------------------------- 

Tomou novamente a palavra o Sr. Presidente Ivo Carvalho, dizendo que este vai ser um dos 

argumentos do Município. -------------------------------------------------------------------------------- 

Em termos genéricos, começou o ano letivo, independentemente de todos os constrangimen-

tos que possa ter havido, a Junta de Freguesia tem conseguido dar resposta a todas as necessi-

dades identificadas pelas escolas, ainda na última semana chegaram à Junta de Freguesia mui-

tos pedidos de reparações, mas a mesma tem conseguido dar resposta a tudo. Quanto ao servi-

ço que é prestado pela Freguesia no transporte das crianças de casa/escola e escola/casa, ape-

sar da avaria da viatura de 17 lugares que fazia este transporte, pois a mesma encontra-se ob-

soleta, tendo a necessidade de uma reparação que ronda os 6-7 mil euros, no entanto temos 

conseguido dar resposta as necessidades com a viatura de 9 lugares, pois com as obras no Jar-

dim de Infância de Montes de Alvor há a necessidade de assegurar o transporte de algumas 

crianças para Alvor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à Ludoteca em Montes de Alvor, esta já abriu com 20 crianças e em Alvor com 50 

crianças, no inico das inscrições havia uma criança em lista de espera, mas houve uma desis-

tência e esta criança já entrou. ---------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento da sua intervenção, o Sr. Presidente falou na alternativa que a Junta de Fre-

guesia apresentou para os funerais nos dias de mais calor, se realizarem no Morabito de S. 

Pedro, pois as esplanadas junto à Misericórdia encontravam-se com mais afluência de pessoas 

nomeadamente na Praça da República, foram avisadas as Agências Funerárias e o Padre da 

Paroquia. Não há recetividade para o local. ------------------------------------------------------------- 

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

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

dãos presentes, agradecendo a presença de todos e deu por encerrada a sessão da Assembleia 

de Freguesia pelas vinte e duas horas e quarente e cinco minutos. ---------------------------------- 

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-
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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, 28 de setembro de 2018 


