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Assembleia de Freguesia de Alvor 

 

Ata nº 6/2019 

Aos dezasseis dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma horas e dez mi-

nutos, 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, Tatiana Serra, Maria da Conceição dos Reis Carcereiro, 

Fernando Manuel da Silva de Jesus, pelo Partido Socialista, Bruno Miguel Lourenço Candei-

as, Carlos José dos Reis Correia, Ana Cristina de Jesus Inácio Lourenço, pela Coligação Ser-

vir+Portimão, Manuela Fernanda Espírito Santos Silva Porfírio pelo Bloco de Esquerda, An-

dré de Jesus Nunes dos Santos, pela CDU e Sofia Isabel Jerónimo Varginha, como Indepen-

dente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. Discussão e Votação da Conta de Gerência do Ano de 2018; 

5. Discussão e Votação do Relatório de Atividades do Ano 2018; 

6. Discussão e Votação da 1ª Revisão Orçamental – Integração do Saldo de Gerência de 

2018; 

7. Apreciação do Património da Freguesia; 

8. Alteração ao Mapa de Pessoal; 
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9. Ratificação do Protocolo de Colaboração de Apoio Técnico e Financeiro para a Cons-

trução de Parque Infantil e de Lazer na Freguesia de Alvor. 

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 PS Pedro 

Manuel Domingos Prazeres, foi substituído pela Tatiana Serra; da Bancada do Bloco de Es-

querda Bruno Miguel Marques Lourinho, foi substituído pela Manuela Fernanda Espírito San-

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

André de Jesus Nunes dos Santos. -----------------------------------------------------------------

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

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

Dando início aos trabalhos, a Presidente da Assembleia referiu que detetou algumas falhas na 

redação da ata anterior e que já tinha tomado nota para a corrigir, nomeadamente Carlos Cor-

reia da Bancada Coligação Servir+Portimão votou no Ponto nº 5 “Mapa da Pessoal” e por 

lapso foi redigido em ata abstenção. Assim como a ata não era a nº 4 mas sim a nº 5. Questio-

nou os presentes se tinham detetado mais algum lapso. Relembrou ainda que nessa ata não 

poderiam votar: Bruno Miguel Lourenço Candeias e Ana Cristina de Jesus Inacio Lourenço 

da Bancada Coligação Servir+Portimão, Manuela Fernanda Espírito Santos Silva Porfírio, da 

Bancada do BE e a Maria da Conceição dos Reis Carcereiro da Bancada do PS por não terem 

participado na Assembleia anterior. Posto isto foi colocada a ata da última Assembleia à vota-

ção, tendo sido aprovada por maioria, conforme quadro seguinte: ---------------------------------- 

 

Passou-se de seguida ao Ponto nº 1 -” Período de Intervenção dos Cidadãos”, a Presidente 

da Mesa, Glória Eduardo, questionou o público em matéria de Intervenção. Como não se veri-

ficou a inscrição de nenhum cidadão passou-se ao Ponto nº 2 – “Período Antes da Ordem 

do Dia”, Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa da Assembleia, deu a palavra a Bruno 

Candeias, da Bancada Coligação Servir+Portimão, que começou por cumprimentar os presen-

Votações PS SP IND BE CDU Total 

Votos a favor 6 1 1  1 9 

Votos contra      0 

Abstenções 1 2  1  4 
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tes e dar uma breve explicação sobre o conteúdo da Proposta de Recomendação nº 1, referin-

do que a Zona Ribeirinha de Alvor é uma zona privilegiada, onde decorrem vários eventos 

com muitos participantes e que alguns dos eventos tem inclusive a disponibilidade de comida 

e bebida e que também por esse motivo se justificava disponibilizar WC públicos. Foi referi-

do que deveria ser estudada a necessidade de tarifar ou não a utilização dos WC a criar. De 

seguida passou à leitura da Proposta de Recomendação cujo teor aqui se anexa: ----------------- 
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Após a leitura da Proposta de Recomendação nº 1, a Presidente da Mesa de Assembleia, Ma-

ria da Glória Eduardo, colocou-a à discussão da Assembleia. -----------------------------------

Pediu a palavra Filipe Baptista, que referiu que na realidade existem 2 Instalações Sanitárias 

na Avenida da Marginal, uma na zona dos pescadores e outra no Complexo Desportivo, esta 

última com um horário mais alargado, dai que não vê a necessidade de criação de outra WC 

nesta marginal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Pediu a palavra o Presidente da Junta de Freguesia, Ivo Carvalho, para tornar mais claro o 

debate sobre a Proposta de Recomendação e melhor esclarecer os presentes sobre esta maté-

ria. Depois de tomada a palavra Ivo Carvalho, começou por cumprimentar os presentes e dar 

os parabéns a quem elaborou a Proposta de Recomendação pois era sinal de que havia uma 

oposição ativa e construtiva que andava no terreno junto da população e era também um sinal 

de que a Junta de Freguesia está muito bem representada. Referiu também que a Junta de Fre-

guesia reconhece e agrada-lhe as propostas apresentadas, e que hoje em dia através das redes 

sociais a Junta de Freguesia também vai dando conhecimento do que acontece na Freguesia. 

Voltando ao assunto da Proposta de Recomendação, a Avenida da Marginal começa na Ro-

tunda junto ao Complexo Desportivo de Alvor e termina na Rotunda do Peixinho, a Zona Ri-

beirinha começa na zona dos apetrechos dos Pescadores e termina depois do “Salva Vidas”, 

existe também o passadiço que se inicia junto ao Complexo Desportivo prolonga-se pela Ria e 

vai até à Praia dos Três Irmãos. Referiu que concorda com a Proposta, mas não na totalidade, 

pois no ponto nº 3 da Proposta de Recomendação refere “A Zona Ribeirinha de Alvor não 

possui WC públicos em utilização” não concorda porque existem WC públicos no Complexo 

Desportivo que se encontram abertos de segunda a sexta-feira das 8h00m às 21h00m e aos 

sábados e domingos das 9h00m às 19h00m. Na zona dos apetrechos dos pescadores também 

existem WC, mas devido à acumulação de material dos pescadores, ficaram inacessíveis. A 

Junta de Freguesia tem uma funcionária que ajuda na limpeza dos sanitários públicos que se 

encontram abertos de segunda a domingo. Além destas instalações sanitárias, existem também 

outras na subida da Rua Frederico Ramos Mendes, que estão abertas de segunda a domingo 

nos horários de verão e de inverno, ou seja, em 600 metros existem 3 instalações sanitárias 

públicas. Junto à Estação Elevatória existe também um WC amovível e também com rampa 

de acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Estas são mais utilizadas por quem visita o 

Mercadinho de domingo e por pessoas que vêm a outros eventos nesta zona. ---------------------

Ivo Carvalho, Presidente da Junta, informou também que há cerca de três anos esteve aberta 

uma Candidatura do Município ao PADRE, e que a Junta de Freguesia se candidatou, devido 
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ao Mercadinho de Domingo, com o objetivo de uniformizar o espaço. Portanto há a intenção 

de construir um WC junto à Estação Elevatória. De qualquer modo é de louvar e agradecer a 

preocupação das Forças Políticas da Oposição. --------------------------------------------------------

Pediu novamente a palavra Bruno Candeias, para agradecer as palavras e o trabalho que o 

atual Executivo da Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver junto da população. Referiu 

ainda que os WC na piscina de verão encontram-se fechadas, o WC móvel muitas vezes tam-

bém se encontra fechado o que obriga as pessoas a se deslocarem à rua dos Bares. Salientou 

que tem que haver uma adaptação dos WC que existem à população, porque os que existem 

não satisfazem a mesma. De qualquer modo disse ficar feliz por haver uma previsão de cons-

trução de novas instalações sanitárias, e questiona para quando será essa construção, solicita a 

averiguação por parte do Executivo da Junta de Freguesia, junto das entidades competentes, 

no sentido de perceber para quando estão previstos esses trabalhos. ------------------------------

Na continuação da sua intervenção, Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia, informou 

que se trata de um espaço que é da Jurisdição da DOCAPESCA, mas que a Proposta irá ser 

enviada para a CMP. ---------------------------------------------------------------------------------------

Pediu a palavra Ana Cristina Lourenço, da Bancada Coligação Servir+Portimão, que referiu 

que realmente existem esses WC que foram falados, mas que os comerciantes continuam a 

queixar-se da utilização dos seus WC. Sugeriu que fosse colocada sinalética na Marginal a 

indicar onde existem WC públicos, talvez a meio da Marginal seria uma boa localização para 

a colocação da sinalética. ----------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais intervenções, a Presidente da Mesa de Assembleia, Maria da Glória Edu-

ardo, colocou a Proposta de Recomendação a votação, conforme quadro seguinte: -------------- 

Votações PS SP IND BE CDU Total 

Votos a favor  3 1 1 1 6 

Votos contra       

Abstenções 7     7 

Passou-se de seguida à Leitura da 2ª Proposta de Recomendação, também apresentada por 

Bruno Candeias, da Bancada Coligação Servir+Portimão, cujo teor aqui se anexa:  
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Na continuação da sua intervenção, Bruno Candeias, fez uma breve explicação sobre a 

Proposta de Recomendação que acabou de ler e referiu que se trata de uma zona privilegiada e 

muito valorizada para a prática de desporto e que seria muito bom a disponibilização de 

bebedouros para as pessoas que por lá passam e para os animais que muitas vezes 

acompanham os donos. ------------------------------------------------------------------------------------

Pediu a palavra Filipe Baptista, da Bancada do PS, disse ser uma realidade a necessidade de 

existirem bebedouros no passadiço, mas que no Complexo Desportivo de Alvor existem 

bebedouros, dada a proximidade do inicio do passadiço com o Complexo Desportivo não 

justifica a criação de outro bebedouro, em relação aos bebedouros para os animais, ai sim, é 

uma necessidade e concorda com a colocação de bebedouros para os animais, referiu também 

que há a intenção da colocação desses bebedouros para animais, solicitou o esclarecimento do 

Presidente da Junta sobre este assunto.--------------------------------------------------------------

Pediu a palavra, Sofia Varginha, como Independente, que concordou que realmente o 

Complexo Desportivo tem um horário alargado, mas que não é o suficiente para servir todo o 

passadiço, referiu também ter conhecimento de situações de desmaio de pessoas por falta de 

água pois uma garrafa que se possa levar não é o suficiente para os quilómetros totais de 

extensão do passadiço, é uma necessidade que não é para hoje mas para ontem.------------------

Pediu a palavra, Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia, que disse concordar com a 

Proposta apresentada, que realmente existe um bebedouro no Complexo Desportivo, ou seja, 

ao início do passadiço, disse concordar com o que a Sofia referiu, que existe uma lacuna nos 

bebedouros ao longo do passadiço, mas na realidade quanto tempo iriam durar!? Referiu 

também que já foi falado da necessidade de se colocar um WC na zona intermédia do 

passadiço, irá passar esta recomendação para o Município, mas salientou que a Jurisdição é da 

DOCAPESCA. Em relação aos bebedouros para os animais, o Projeto “Alvor Vila Amiga dos 

Animais”, já contemplava a colocação de um bebedouro para os animais à entrada do 

passadiço e outro junto ao outro bebedouro que já existe junto ao Complexo Desportivo, mas 

que seria um risco estar a convidar muitos animais sem trela a entrar no Complexo Desportivo 

numa zona muito frequentada por crianças. No entanto a questão dos bebedouros junto ao 

Complexo Desportivo pensa não ser um problema, uma vez que se for aceite pelo Município 

será uma questão fácil de resolver, pois até já foi sugerido pelo executivo o local para a 

colocação do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------

Pediu a palavra Bruno Candeias, da Bancada Coligação Servir+Portimão, que considera que o 

que existe no Complexo Desportivo é para servir os utentes do Complexo, e que no início do 
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passadiço deveria existir outro devido à utilização de muitas pessoas e que por outro lado 

também seria um incentivo à não utilização de garrafas de plástico, durante as caminhadas no 

passadiço e que seria importante também, neste sentido, pensarmos no ambiente. ---------------

Não havendo mais pedidos de intervenção, a Presidente da Mesa da Assembleia, Maria da 

Glória Eduardo, colocou a 2ª Proposta de Recomendação a votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade, conforme quadro seguinte: --------------------------------------------------------------- 

Votações PS SP IND BE CDU Total 

Votos a favor 7 3 1 1 1 13 

Votos contra           

Abstenções            

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

Presidente da Junta de Freguesia”; -------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia, Maria da Glória Eduardo questionou os presentes 

se todos tinham recebido o documento e se tinham dúvidas ou pretendiam tomar da palavra. 

Posto isto, deu a palavra a Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia, que passou a expli-

car que a Informação Escrita se referia ao período de Dezembro de 2018 a Março de 2019, 

referiu que na elaboração do documento tenta dar o máximo de informação, que o mesmo tem 

vindo a crescer bastante no sentido de ser o mais esclarecedor possível. ---------------------------

Pediu a palavra Bruno Candeias, da Bancada Coligação Servir+Portimão que começou por 

dar os parabéns aos funcionários da Junta de Freguesia que elaboraram o documento. Questi-

onou também sobre os espaços verdes, mais precisamente acerca do mobiliário urbano, em 

especial os bancos de madeira na zona das Quatro Estradas que já estão com necessidade de 

pintura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

No seguimento da Ordem de Trabalhos, a Presidente da Mesa da Assembleia, Maria da Glória 

Eduardo, passou ao Ponto nº 4 – “Discussão e Votação da Conta de Gerência do Ano 

2018”, questionando os presentes se queriam tomar da palavra. Como ninguém se quis pro-

nunciar sobre este Ponto, a Presidente da Mesa da Assembleia, Maria da Glória Eduardo co-

locou o Ponto nº 4 da Ordem de Trabalhos a votação, tendo o mesmo sido aprovada por maio-

ria, conforme quadro seguinte: --------------------------------------------------------------------------- 
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Votações PS SP IND BE CDU Total 

Votos a favor 7 2    9 

Votos contra       

Abstenções  1 1 1 1 4 

Passou-se de seguida ao Ponto nº 5 – “Discussão e Votação do Relatório de Atividades do 

Ano 2018”; --------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia, Maria da Glória Eduardo, questionou os presentes 

se tinham alguma questão a colocar sobre este ponto, como ninguém quis tomar da palavra, 

passou-se de seguida à votação deste Ponto da Ordem de Trabalhos, tendo o mesmo sido 

aprovado por maioria, conforme quadro seguinte: ----------------------------------------------------- 

Votações PS SP IND BE CDU Total 

Votos a Favor 7 3    10 

Votos Contra       

Abstenções   11 11 11 3 

Pediu a palavra Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia, para dar um breve esclareci-

mento sobre o Relatório de Atividades do Ano 2018, referindo que o documento foi feito com 

empenho, responsabilidade, seriedade, mas especialmente com dedicação. -----------------------

Passou-se de seguida ao Ponto nº 6 – “Discussão e Votação da 1ª Revisão Orçamental – 

Integração do Saldo de Gerência de 2018”-----------------------------------------------------------

Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa de Assembleia, questionou os presentes se que-

riam tomar da palavra e deu a palavra a Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia para 

esclarecer os presentes sobre esta 1ª Revisão Orçamental. -------------------------------------------

No uso da palavra, Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia começou por explicar que 

era uma questão legal a Integração do Saldo que transitou de Dezembro de 2018 para Janeiro 

de 2019, segundo a legislação na 1ª Assembleia de Freguesia o mesmo tinha que ser analisado 

e discutido. Em relação ao reforço dos 50.100,22€, este está relacionado com o Quadro de 

Pessoal, mais precisamente com a Admissão de 5 novos Funcionários; o outro valor que mais 

sobressaía estava relacionado com o sistema de saúde - ADSE, problema de saúde que houve 

com um funcionário da Junta, daí este valor mais elevado nesta rúbrica. Conforme foi referido 

pelo Bruno Candeias da bancada Coligação Servir+Portimão, havia necessidade de atuar na 

manutenção/ renovação do mobiliário urbano dos Parques Infantis e Jardins da Freguesia, pois 
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quem anda na rua percebe que este trabalho tem sido feito pelos funcionários da Junta de Fre-

guesia. Foi dito que já estava, este trabalho, encima da mesa e até já tinham aberto uma rubri-

ca no orçamento para este assunto.-----------------------------------------------------------------------

Pediu a palavra Bruno Candeias, da bancada Coligação Servir+Portimão, que começou por 

dizer que já tinham sido esclarecidos estes valores sobre a Integração do Saldo de Gerência, e 

que realmente havia uma preocupação com o mobiliário urbano, mas que existiam outras 

questões que até já tinham sido faladas, nomeadamente sobre a construção de passeios em 

zonas como o acesso às Quatro Estradas, na estrada dos Montes de Alvor junto ao Aeródromo 

até à Penina, referiu saber que não são obras da responsabilidade do Executivo e deixou o 

apelo que seria bom de futuro se conseguir utilizar alguma verba desta Conta de Gerência 

para esta rúbrica, pediu também para que o Executivo da Junta de Freguesia pressionasse a 

Câmara Municipal de Portimão para a requalificação dos passeios. --------------------------------

Não havendo mais pedidos de intervenção a Presidente da Mesa de Assembleia, Maria da 

Glória Eduardo, colocou o Ponto 6 a votação tendo sido aprovado, por maioria, conforme 

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

Votações PS SP IND BE CDU Total 

Votos a Favor 7 3 1   11 

Votos Contra    1  1 

Abstenções     11 1 

Passou-se de seguida ao Ponto nº 7 – “Apreciação do Património da Freguesia” -------------

No uso da sua palavra, Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa de Assembleia questio-

nou os presentes se alguém se queria pronunciar sobre este ponto. ---------------------------------

Não havendo qualquer intervenção dos presentes, uma vez que este assunto não é votado pas-

sou-se de seguida ao Ponto nº 8 – “Alteração ao Mapa de Pessoal” --------------------------

Pediu a palavra Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia, que começou por dizer que os 

membros presentes na Assembleia, estavam a par das alterações que ocorreram, essencial-

mente no que aparece no Mapa de Pessoal cujo total é 21 trabalhadores, embora no total geral 

aparecem 28; aqui incluem-se 3 funcionários que estão em fase de mobilidade, devido ao 

tempo que têm que estar em aberto no sítio onde estão, na próxima Assembleia aparecerão 25 

funcionários, no total geral. ---------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais pedidos de intervenção a Presidente da Mesa de Assembleia, Maria da 
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Glória Eduardo, colocou o Ponto 8 a votação tendo sido aprovado, por maioria, conforme 

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

Votações PS SP IND BE CDU Total 

Votos a Favor 7 3 1   11 

Votos Contra       

Abstenções    1 11 2 

Passou-se de seguida ao Ponto 9 – “ Ratificação do Protocolo de Colaboração de Apoio 

Técnico e Financeiro para a Construção de Parque Infantil e de Lazer na Freguesia de 

Alvor”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Presidente da 

Junta de Freguesia, para que fizesse um breve resumo sobre qual o ponto de situação deste 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

No uso da sua palavra, Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia, informou que o Par-

que Infantil dos Montes de Alvor, tem a sua localização no Sítio da Brava, mas num canto de 

um triângulo de um terreno. Referiu também que existe a disponibilidade do proprietário, de 

um terreno vizinho, ceder cerca de 100m2, de modo a que o Parque fique maior. A Junta de 

Freguesia já formalizou a intenção de edificar o Parque Infantil no referido espaço, o processo 

está a decorrer na Câmara Municipal, está em fase de consulta para depois se proceder à Con-

tratação Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------

Não havendo mais pedidos de intervenção, a Presidente da Mesa de Assembleia, Maria da 

Glória Eduardo, colocou o Ponto 9 a votação tendo sido aprovado, por maioria, conforme 

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

Votações PS SP NC BE CDU Total 

Votos a Favor 7 3 1   11 

Votos Contra       

Abstenções    1 11 2 

Concluída a votação do último Ponto da Ordem de Trabalhos, Maria da Glória Eduardo, pre-

sidente da Mesa da Assembleia, deu a palavra a Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Fregue-

sia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No uso da sua palavra, Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia, começou por agrade-
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cer a todos os membros da Junta de Freguesia, por terem informado da vossa  disponibilidade 

para a criação de uma equipa de Prontidão, para casos de alguma ocorrência grave que possa 

ocorrer na Freguesia, como foi o caso do incêndio de Monchique. ---------------------------------

Quanto aos resguardos partidos na ponte acima do Intermarché e na Curva da Escola D. João 

II, o Município de Portimão irá contratar alguém externo, ao Município, para efetuar essas 

reparações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

No que se refere às Dragagens que estão ao ser feitas, as mesmas estão a decorrer desde o mês 

de Janeiro. Durante este período já houve 3 reuniões com a APA (Agência Portuguesa do 

Ambiente). A segunda reunião foi motivada pela pertinência dos trabalhos estarem a decorrer 

nesta altura do ano. O que preocupa são as praias que não podem sofrer com estas consequên-

cias, mas os trabalhos, devido a um conjunto de fatores, têm que ser realizados nesta altura do 

ano. No então existe um compromisso: os tubos que estão colocados desde a Restinga até ao 

Restaurante “O Luís” na Praia dos Três Irmãos serão retirados até ao fim do mês de maio. Em 

junho ficarão as bacias de retenção, numa área de 100 metros mas em zonas que irão afetar o 

menos possível o comércio, à volta destes 100 metros a praia ficará acessível, isto até ao fim 

de Junho.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A título informativo, devido aos efeitos naturais, a areia vai das praias da nossa freguesia para 

a zona da Ria Formosa, nos últimos anos perdeu-se cerca de 10 metros de extensão de areia, 

com estes trabalhos que estão a ser feitos, iremos ganhar cerca de 20 metros. --------------------

Relativamente à Estrada Municipal 531 entre a Igreja da Penina e o Aeródromo, está previsto 

um custo orçamental de cerca de 2 milhões de euros para esta obra. É de louvar a força que 

todos têm feito em relação a este assunto, a fim de que a mesma vá para a frente. Ainda não se 

sabe quais os Timings mas pensa-se que seja em tempo razoável. ----------------------------------

Quanto à candidatura do ISN, no espaço do Salva Vidas e a Lota foi aprovada é para avançar, 

o Município de Portimão e o Museu já estão a trabalhar neste projeto. ---------------------------

Ainda sobre os passeios na Estrada Municipal 531, a ausência, a degradação e falta de desni-

velamento de alguns. Junto à Vila Marachique já está assumido, aquela zona em frente ao 

Restaurante Pôr do Sol também, junto ao muro entre o Pôr do Sol e o PT não estava previsto, 

mas o Vereador disse que não iria ficar nada por fazer. Em alguns sítios, a Junta de Freguesia 

tenta minimizar a situação com os seus funcionários que vão repondo e resolvendo, as situa-

ções em alguns sítios. --------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a Empreitada dos cerca de 80.000,00€ previstos para a colocação de sinalização na Fre-

guesia, os trabalhos já tiveram início com a substituição de sinalização na zona das Quatros 
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Estradas avançando até Alvor de acordo com o Plano de Trabalhos. -------------------------------

Pediu a palavra Bruno Candeias, da bancada Coligação Servir+Portimão, que aproveitando as 

considerações finais feitas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, disse que em relação à 

dragagem da Ria, existia algum alarmismo, em especial por parte da população estrangeira 

que vem passar férias, pois desconhecem este tipo de trabalhos. Referiu ter receio que tenha 

um reflexo negativo para o exterior. Pensa que seria benéfico que a Junta de Freguesia escla-

rece-se o que está a ser feito à população e aos turistas. Esclarecimento esse que até poderia 

ser feito nas redes sociais. Questionou também sobre um assunto que remonta a 2015 falado 

em Assembleia de Freguesia com o anterior Presidente de Junta, que era sobre o elevador do 

Centro Comunitário de Alvor, se o mesmo se encontra em funcionamento. -----------------------

Na continuação da sua intervenção Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia disse que o 

edifício tem um monta cargas e não um elevador, que pensa que não está a funcionar ou se 

carece de alguma manutenção, vai averiguar em que estado se encontra o mesmo. --------------

Pediu a palavra Carlos Correia, da Bancada Coligação Servir+Portimão, para questionar como 

está o assunto que já tinha sido falado em outra assembleia de freguesia, que era a questão das 

Assembleias serem gravadas. -----------------------------------------------------------------------------

No uso da sua palavra, Maria da Glória Eduardo, Presidente da Mesa de Assembleia questio-

nou as diferentes Forças Políticas sobre as suas opiniões quanto à gravação das Assembleias e 

propôs que os membros da Assembleia redigissem um email, para a Assembleia de Freguesia, 

ao cuidado da Presidente da Assembleia, para que pudesse dar continuidade a este assunto 

levando-o a discussão e aprovação, em próxima Assembleia de Freguesia.------------------------ 

Bruno Candeias da Bancada Coligação Servir+Portimão, sugeriu que a Mesa da Assembleia 

apresentasse o que tem a propor sobre as gravações das Assembleia e depois cada membro 

votaria nessa proposta. -------------------------------------------------------------------------------------

Pediu a palavra Ivo Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia, que disse que seria bom pedir 

ajuda à Assembleia Municipal sobre este assunto pois já têm mais experiência nas gravações 

das Assembleias. Ainda no uso da sua palavra, Ivo Carvalho respondeu ao Bruno Candeias 

em relação aos esclarecimentos à população e turistas nas redes sociais sobre as dragagens nas 

praias, seria melhor ser a Câmara Municipal a fazer estes esclarecimentos pois tem mais co-

nhecimento na matéria. ---------------------------------------------------------------------------------

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

da Assembleia, deu por encerrada a sessão da Assembleia de Freguesia pelas vinte e três ho-

ras. E, não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a sessão, tendo sido lavrada a 
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presente ata que depois de lida vai ser assinada pela Presidente da Mesa da Assembleia e pe-

las respetivas secretárias. Depois será remetida via eletrónica, para os membros presentes nes-

ta 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 

 

 


