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PREÂMBULO 
 

 

 ---------- Ao sexto dia do mês de Dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, 

realizou-se numa das salas da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande, a segunda Sessão 

Ordinária da Assembleia de Freguesia de Mexilhoeira Grande, do ano de dois mil e dezassete, 

do mandato dois mil e dezassete, dois mil e vinte e um, com a seguinte ordem de trabalhos: ----  

 ---------- Ponto um: Período de intervenção do público; -------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Período de antes da ordem do dia; -------------------------------------------------  

 ---------- Ponto três: Período da ordem do dia; ------------------------------------------------------------  

 ---------- Alínea a) do período da ordem do dia : Apreciação da proposta da Junta de Freguesia 

para a permanência a meio tempo de um elemento da Junta de Freguesia; --------------------------  

 ---------- Alínea b) do período da ordem do dia : Apreciação da informação escrita apresentada 

previamente pelo Presidente da Junta de Freguesia; -----------------------------------------------------  

 ---------- Alínea c) do período da ordem do dia : Discussão e votação da proposta de 2.ª revisão 

do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e dezassete; ---------------------------------------------  

 ---------- Alínea d) do período da ordem do dia : Discussão e votação do Plano e Orçamento 

para o ano de dois mil e dezoito; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Alínea e) do período da ordem do dia : Apreciação e votação do mapa de pessoal 

relativo ao ano de dois mil e dezoito. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A sessão foi presidida por Humberto Filipe da Palma Martins (PS), Presidente da Mesa 

da Assembleia de Freguesia; e secretariada por Filipe José Campos Fullop Pomba (PS) e 

Márcia Filipa Nunes Duarte, primeiro e segundo secretário respetivamente. ------------------------  

 ---------- Antes de verificar as presenças o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia 

informou os presentes, que recebeu, por escrito, o pedido de renúncia de mandato do Sr. Paulo 

Jorge Ricardo Vicente (PS). De acordo com o nº 3 do Artº. 5 do Regimento desta Assembleia de 

Freguesia, o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia convidou, o Sr. Manuel José 

Costa Penteado (PS), a integrar a Assembleia de Freguesia, como membro efetivo, tendo o Sr. 

Manuel José Costa Penteado, aceite o convite que lhe foi endereçado. -------------------------------  

 ---------- O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia pediu ao Sr. Manuel José Costa 

Penteado (PS), a apresentar o seu documento de identificação, para formalizar a substituição, 

para a qual tinha sido convidado e convocado. Fica registado que o Sr. Manuel José Costa 

Penteado, portador do CC 06032268 3ZZ2, residente na Senhora do Verde – Mexilhoeira 

Grande, candidato a esta Assembleia de Freguesia pela lista do Partido Socialista, substitui o Sr. 

Paulo Jorge Ricardo Vicente, eleito pelo Partido Socialista, que apresentou, por escrito, a 

renúncia ao mandato. -----------------------------------------------------------------------------------------    

 
 

PRESENÇAS 
 

 

 ---------- Seguidamente foram verificadas as presenças dos membros da Assembleia de 

Freguesia para a sessão. Para além do Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e dos 

dois secretários, já referidos nos parágrafos anteriores, participaram nesta sessão ordinária os 

seguintes membros: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Raquel Susana de Carvalho Boto (Membro do PPD/PSD eleita pela Coligação Servir + Portimão) -----  

 ---------- Jorge Manuel Martins dos Santos (Membro eleito pelo PS) ----------------------------------------  
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 ---------- Maria da Luz Penteado (Membro eleito pelo PS) -----------------------------------------------------  

 ---------- Telma Patrícia Gregório Sousa Martins (Membro eleito pelo BE) ---------------------------------  

 ---------- Bruno Elias Marreiro (Membro eleito pelo PS) -------------------------------------------------------  

 ---------- Manuel José Costa Penteado (Membro eleito pelo PS) ----------------------------------------------  

 

 ---------- De referir ainda a presença de todo o Executivo da Junta de Freguesia: José Vitorino 

da Silva Nunes (PS) – Presidente; Bruno Miguel Amores Inácio (PS) – Tesoureiro; Idalécia 

Maria Lima Lourenço Carmo (PS) – Secretária. ---------------------------------------------------------  

 

 ---------- Verificada a existência de quórum, o Presidente da Mesa da Assembleia declarou 

aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO 
 

 

 ---------- Tendo-se verificado a presença de vários cidadãos, o Presidente da Mesa da 

Assembleia, pediu, para se inscreverem, conforme ordem de chegada. ------------------------------   

 ---------- A primeira intervenção foi do Sr. Mário de Freitas, que apenas quis cumprimentar os 

Membros Assembleia de Freguesia e o Executivo da Junta de Freguesia desejando um mandato 

de sucessos a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguiu-se a intervenção do Sr. Ricardo Francisco, residente na Figueira, que 

acompanhado por mais 4 pessoas, apresentaram uma proposta para a instalação de uma parque 

infantil, na localidade da Figueira, mais concretamente nas traseiras do Mercado Municipal e 

junto ao lote 55 do bairro novo “Sítio do Morgadinho”. O Sr. Ricardo Francisco apresentou-se 

como representante dos moradores deste bairro do Sítio do Morgadinho, que manifestaram a 

intenção de apresentar junto das entidades competentes um projecto de um parque infantil, com 

parque de merendas e parqueamento para veículos de pessoas com mobilidade reduzida. O Sr. 

Ricardo Francisco, alegou a urgência da concretização de um projecto deste género, pelo facto 

de não existir nenhum parque infantil na localidade, e uma grande percentagem da população 

deste novo bairro, são jovens e com crianças. Para além disso esta é uma promessa eleitoral do 

Partido que ganhou as eleições na freguesia. O Sr. Ricardo Francisco adiantou que os 

moradores já se tinham informado que o terreno era camarário e informou da disponibilidade 

dos moradores em colaborar no projecto e na construção. De referir ainda que o executivo ficou 

com uma das cópias do projecto, para poder averiguar e ver as possibilidades.  --------------------  

 ---------- O Sr. José Marreiros pediu a palavra para falar à Assembleia de Freguesia, sobre uma 

ideia já apresentada ao executivo da Junta de Freguesia de um espaço entre a Mexilhoeira 

Grande ou Figueira para a instalação de um “Skate Park”. ---------------------------------------------  

 ---------- Sobre este ponto o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, adiantou que a ideia do Sr. 

Arq. José Marreiros está a ser estudada. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, aproveitou 

ainda para informar, que sobre o projecto apresentado pelo Sr. Ricardo Francisco para um 

Parque Infantil na Figueira, havia já um outro pedido para a utilização do espaço em causa, mas 

que atendendo ao exposto, o executivo iria discutir sobre o assunto. ---------------------------------  

 ---------- Seguidamente pediu a palavra o Sr. Pedro Purificação que iniciou a sua intervenção 

congratulando a nova Assembleia de freguesia. Seguidamente lamentou as fracas instalações 

que a Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia tinham para este tipo de reuniões, e que as 
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mesmas precisavam de instalações mais dignas. Nesse sentido, sugeriu a descentralização das 

Assembleias de Freguesia dando os exemplos das salas das colectividades. ------------------------  

 ---------- Continuou o Sr. Pedro Purificação para relembrar do fecho da escola primária da 

Figueira, em que tinha ficado a promessa de uma reabertura assim que se verificasse o número 

mínimo de crianças para justificar a reactivação. Contudo o Sr. Pedro Purificação chamou a 

atenção que é impossível saber da existência de crianças interessadas em frequentar a escola 

primária da figueira, se esta não é apresentada como opção aquando das matrículas das 

crianças.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim o Sr. Pedro Purificação pediu uma maior atenção do executivo da Junta de 

Freguesia, para a degradação dos sinais de trânsito espalhados pela freguesia, assim como as 

linhas / sinalização rodoviárias deficientes, nos caminhos da freguesia, sobretudo nos do 

interior.-  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Terminada a intervenção do Sr. Padro Purificação pediu a palavra o Sr. Pedro Mota 

que tomando a palavra desejou um mandato de sucessos quer à Assembleia de Freguesia, quer 

ao Executivo da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande. Em relação às questões a 

apresentar à Assembleia de Freguesia, o Sr. Pedro Mota, iniciou a sua intervenção manifestando 

o seu descontentamento pelo facto da paragem de autocarro na E.N 125 entre a Mexilhoeira e 

Figueira ter sido suprimida com as obras recentes. O Sr. Pedro Mota prosseguiu a sua 

intervenção chamado a atenção para a necessidade urgente da estrada da Esteveira ser 

alcatroada, pois essa é já uma promessa antiga e de vários executivos da Junta de Freguesia.----  

 ---------- Depois reforçou a questão da Escola Primária da Figueira, que já tinha sido exposta 

pelo Sr. Pedro Purificação. -----------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- O Sr. Pedro Mota aproveitou ainda o seu tempo para falar da necessidade dar mais 

atenção à política de habitação, na freguesia, no sentido de facilitar e promover oportunidade de 

fixação de casais jovens na freguesia. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda no período de intervenção do público, pediu a palavra o Sr. Filipe Penteado, 

residente na localidade de Arão, para falar da construção de uma habitação, num lote de terreno 

em frente ao café do Sr. Manuel Cansado, no cruzamento entre a Estrada Municipal 1068, e um 

caminho de acesso a várias propriedades. O proprietário do terreno que é quem está a construir 

a habitação, tem causado alguns transtornos aos habitantes locais, criando até dificuldades no 

acesso ao caminho rural que fica entre o terreno e a ribeira. O Sr. Filipe Penteado perguntou 

qual a legitimidade do proprietário do terreno em mexer ou condicionar o caminho aos 

restantes utilizadores.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra, para fazer o ponto de situação 

relativo a este assunto, o executivo da Junta de Freguesia, já foi ao terreno verificar a obra, 

verificando que a obra está devidamente autorizada e legalizada pela Câmara Municipal de 

Portimão, conforme justifica o Alvará exposto no terreno onde a habitação está a ser construída. 

Relativamente à ocupação de parte do caminho de acesso a outras propriedades, também o 

Executivo da Junta de Freguesia já solicitou à GNR, para verificar a existência de alguma 

infração, no que respeita ao condicionamento à utilização viária do caminho por outros 

utilizadores e moradores locais. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda sobre este assunto, pediu a palavra o Sr. António João Ferreira, para manifestar 

também o seu desagrado pelo facto do proprietário do terreno, ter destruído parte do caminho 

existente, para benefício do seu terreno, e fez um outro acesso praticamente encostado à ribeira, 

contudo este novo caminho é demasiado estreito que dificulta o acesso às propriedades, a 

situação é mais grave quando chove por impossibilitar mesmo a passagem de viaturas. ----------  
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 ---------- Sobre este assunto o Presidente da Assembleia de Freguesia reforçou a necessidade de 

se verificar todas estas situações reportadas, ainda que haja legalidade na obra levada a cabo, a 

população e residentes vizinhos não podem ficar privados de acesso às suas propriedades. O 

Presidente da Junta de Freguesia tomou nota dos problemas levantados e ficou de procurar 

junto das entidades e organismos competentes encontrar soluções para estas questões. -----------  

 

 ---------- Não havendo mais pedidos de intervenção por parte do público, o Presidente da Mesa 

da Assembleia, passou para o período de antes da ordem do dia. --------------------------------------  

 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 

 ---------- O Presidente da Mesa da Assembleia abriu o período de antes da ordem do dia, para 

informar que antes de qualquer pedido de intervenção dos membros da Assembleia, iam ser 

discutidas e votadas as cinco moções que foram previamente apresentadas ao Presidente da 

Assembleia e que tinham sido enviadas a todos os elementos da Assembleia. Referiu ainda o 

Presidente da Mesa da Assembleia que a ordem das apresentações das moções tinham sido 

definidas pelas datas em que foram rececionadas. -------------------------------------------------------  

 

MOÇÃO 1 - Redução das tarifas aplicáveis às atividades  

dinamizadas pelo Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande. 

 ---------- A primeira moção apresentada foi enviada pela Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto 

(Membro do PPD/PSD eleita pela Coligação Servir + Portimão), sendo o assunto exposto: Redução das tarifas 

aplicáveis às atividades dinamizadas pelo Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande. -------  

Antes de ser colocada a discussão e votação, o Presidente da Mesa da Assembleia pediu à Srª. 

Raquel Susana de Carvalho Boto que fizesse um breve resumo da sua moção. ---------------------  

Após a apresentação, o Presidente da Junta de Freguesia interveio para clarificar aos presentes 

que no princípio do Ano Letivo – Setembro – foi distribuído nas escolas, pelas diferentes salas 

de aulas e pelas casas da freguesia, folhetos informativos das modalidades e respetivas 

condições oferecidas pelo Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande, para o presente ano 

escolar. O Presidente da Junta de Freguesia adiantou ainda que, segundo dados facultados pela 

coordenação do Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande, tem-se registado um acréscimo 

de utilizadores nos últimos três anos: 2015 – 150 alunos; 2016 – 163 alunos; 2017 – 210 

alunos. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Filipe José Campos Fullop Pomba pediu a palavra para questionar a Srª. Raquel 

Susana de Carvalho Boto sobre a proposta dos valores apresentados na moção, pois não era 

claro se os preços já incluíam IVA. Ainda sobre a proposta dos preços referidos na moção, o Sr. 

Sr. Filipe José Campos Fullop Pomba, realça o facto de que os preços que são confrontados na 

moção, ou seja preço atual com preços propostos, não coincidem com os preços atualmente 

praticados, assim como algumas condições sugeridas na moção, já são praticadas e aplicadas 

aos utentes do complexo, inclusive há condições atuais mais vantajosas do que as que algumas 

apresentadas na moção. O Sr. Filipe José Campos Fullop Pomba terminou a sua intervenção 

questionando a Sra. Raquel Susana de Carvalho Boto, se teve o cuidado de se inteirar das 

condições atuais do Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande. ----------------------------------  

 ---------- Respondendo à questão colocada a Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto, refutou a 

intervenção do Sr. Filipe José Campos Fullop Pomba, justificando a proposta apresentada com 
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base no que está legislado em publicado em Diário de República, e se porventura, o que está a 

ser praticado difere do que foi publicado em Diário da República, então está a infringir a Lei. --  

 ---------- Antes de ser colocada à votação, o Sr. Jorge Manuel Martins dos Santos, questionou o 

se a moção devia ser colocada à votação devido às incongruências referidas durante a 

discussão. O Sr. Jorge Manuel Martins dos Santos adiantou ainda que em caso de votação, 

votaria contra por todas as contradições que tinham sido já mencionadas. ---------------------------  

 ---------- Não havendo mais pedidos de intervenção sobre a moção em discussão, o Presidente 

da Mesa colocou à votação o documento - Moção: Redução das tarifas aplicáveis às 

atividades dinamizadas pelo Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande – tendo sido 

rejeitada com oito votos contra do PS e BE e um voto a favor do PPD/ PSD. ------------------  
 

MOÇÃO 2 – Alienação a favor do município da Capela do  

Nosso Senhor dos Passos, para posterior recuperação 

 ---------- A segunda moção apresentada foi enviada pela Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto 

(Membro do PPD/PSD eleita pela Coligação Servir + Portimão), sendo o assunto exposto: Alienação a favor do 

município da Capela do Nosso Senhor dos Passos, para posterior recuperação. --------------------  

 ---------- A exemplo da moção anterior o Presidente da Mesa da Assembleia pediu ao membro 

da Assembleia que apresentou a moção para fazer uma breve exposição da mesma. ---------------   

 ---------- Após a apresentação da moção, tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia 

para lembrar que já no mandato houve a preocupação do executivo na alienação e recuperação 

do edifício, referiu ainda que o Presidente da Junta de Freguesia que esse esforço é do 

conhecimento da Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto, pois também fez parte do executivo 

anterior. Continuou o Presidente da Junta de Freguesia, afirmando que é desejo da Junta de 

Freguesia a recuperação do edifício, por se tratar de um monumento e sobretudo pelo valor 

sentimental que tem para a freguesia, e mais concretamente os habitantes da Vila da 

Mexilhoeira Grande. Referiu ainda o Presidente da Junta de Freguesia que o Arq. José 

Marreiros, por iniciativa própria, tinha já procurado contactar os proprietários da Capela e tem 

conversado com o Presidente da Junta de Freguesia sobre o assunto. --------------------------------  

 ---------- Não havendo mais pedidos de intervenção sobre a moção em discussão, o Presidente 

da Mesa colocou à votação o documento - Moção: Alienação a favor do município da Capela 

do Nosso Senhor dos Passos, para posterior recuperação – tendo sido aprovada com dois 

votos a favor do PPD/ PSD e BE, e sete abstenções do PS.------------------------------------------  
 

MOÇÃO 3 – cedência da gestão do Campo de Futebol do Complexo Desportivo da 

Mexilhoeira Grande, ao Mexilhoeira Grande Futebol Clube, em parceria com a Junta de 

Freguesia da Mexilhoeira Grande. 

 ---------- A terceira moção apresentada foi enviada pela Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto 

(Membro do PPD/PSD eleita pela Coligação Servir + Portimão), sendo o assunto exposto: cedência da gestão 

do Campo de Futebol do Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande, ao Mexilhoeira 

Grande Futebol Clube, em parceria com a Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande. ------  

 ---------- Uma vez mais o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia pediu à Srª. Raquel 

Susana de Carvalho Boto que fizesse um resumo da moção apresentada. ----------------------------  

 ---------- Após a apresentação o Sr. Humberto Filipe da Palma Martins – Presidente da Mesa da 

Assembleia de Freguesia – tomou a palavra para afirmar que discordava da moção apresentada, 

pelo facto de considerar incompleta, pois às razões apresentadas na moção, para justificar a 

cedência do Campo de Futebol, deviam estar reforçadas com outras questões, como por 

exemplo, a deterioração das bancadas e dos muros circundantes ao campo de futebol, a falta de 
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cuidado com a limpeza do espaço da bancada, falta de manutenção do relvado sintético, os 

balneários, entre outros aspetos que podia ajudar a fundamentar mais a moção. --------------------  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para lembrar que atualmente a 

Junta de Freguesia não tem capacidade para assumir a responsabilidade da gestão, ainda que 

parcial, do Complexo Desportivo, mais concretamente da parte do Campo de Futebol. -----------  

 ---------- O Sr. Humberto Filipe da Palma Martins tomou novamente a palavra para clarificar 

que a proposta seria de uma parceria entre Câmara Municipal de Portimão, Junta de Freguesia 

da Mexilhoeira Grande e Mexilhoeira Grande Futebol Clube, e que em caso de viabilidade de 

parceria seria assinado um protocolo para salvaguardar todas as partes. Continuou o Presidente 

da Mesa da Assembleia manifestando a sua preocupação não só com a situação referida na 

moção apresentada, mas com toda a situação do desporto que é praticado na freguesia, 

passando a enumerar alguns problemas também com as turmas de ginástica que utilizam o 

ginásio da escola e que há vários anos que têm problemas por causa dos horários de cedência 

do espaço. Também aqui seria importante expor a situação à Camara Municipal de Portimão. --  

 ---------- Não havendo mais pedidos de intervenção sobre a moção em discussão, o Presidente 

da Mesa colocou à votação o documento - Moção: cedência da gestão do Campo de Futebol 

do Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande, ao Mexilhoeira Grande Futebol Clube, em 

parceria com a Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande – tendo sido rejeitada com oito 

votos contra do PS e BE e um voto a favor do PPD/ PSD. ------------------------------------------  
 ---------- Ainda sobre esta moção, o Presidente da Mesa da Assembleia voltou a tomar a palavra 

para realçar que tinha votado contra pelo facto de achar o documento incompleto. Sugerindo 

que fosse feita uma exposição à Câmara Municipal de Portimão, sobre a situação do desporto 

na freguesia, e que essa exposição fosse assinada por todos os membros. ---------------------------  

 ---------- A ideia foi aceite por unanimidade, ficando o Presidente da Assembleia de Freguesia, 

responsável por redigir o documento. ----------------------------------------------------------------------   

  

MOÇÃO 4 – Melhoria das linhas de vai-vem na Mexilhoeira Grande. 

 ---------- A quarta moção apresentada foi enviada pela Srª. Telma Patrícia Gregório Sousa 

Martins (Membro eleito pelo BE), sendo o assunto exposto: Melhoria das linhas de vai-vem na 

Mexilhoeira Grande. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Mesa da Assembleia pediu à Srª. Telma Patrícia Gregório Sousa 

Martins, que fizesse uma breve apresentação da moção. ------------------------------------------------  

 ---------- Após a apresentação o Sr. Humberto Filipe da Palma Martins tomou a palavra para 

comentar que há oito anos, quando a freguesia da Mexilhoeira Grande foi incluída nas linhas do 

vai-vem, conclui-se pouco tempo depois que havia linhas excedentes para esta freguesia, 

sobretudo para o interior. Quando foi necessário suprimir linhas de vai-vem nesta freguesia e 

reajustar horários, também se chegou à conclusão que as soluções encontradas não tinham sido 

as melhores. Pois continuavam a circular pelas estradas da freguesia, autocarros das linhas do 

Vai-vem, vazios. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia, pediu a palavra para referir que o facto da 

freguesia ser grande e dispersa torna as funcionalidades do Vai-vem complexas. Por outro lado 

a Junta de Freguesia presta alguns serviços aos habitantes da freguesia, por necessidade e 

porque os horários do vai-vem, não são compatíveis com as necessidades dos habitantes. 

Exemplos desses serviços são: levar pessoas a consultas ou tratamentos de fisioterapia; 

transporte escolar a crianças do pré-escolar e do 1º e 2º ciclo chegou à Mexilhoeira Grande. ----  

 ---------- Não havendo mais pedidos de intervenção sobre a moção em discussão, o Presidente 

da Mesa colocou à votação o - Moção: Melhoria das linhas de vai-vem na Mexilhoeira 
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Grande – tendo sido rejeitada com seis votos contra dos membros do PS – Filipe José 

Campos Fulop Pomba, Márcia Filipa Nunes Duarte, Jorge Manuel Martins dos Santos, 

Maria da Luz Penteado, Bruno Elias Marreiro e Manuel José Costa Penteado – com duas 

abstenções do membro do PS – Humberto Filipe da Palma Martins e membro do PPD/PSD 

–  Raquel Susana de Carvalho Boto e um voto a favor do membro do BE – Telma Patrícia 

Gregório Sousa Martins  ------------------------------------------------------------------------------------  
 

MOÇÃO 5 – tomada de posição da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande  

face ao mau planeamento durante as obras de requalificação 

 da EN 125 na área da Mexilhoeira Grande. 

 ---------- A quinta moção apresentada foi entregue à mesa momentos antes do início da 

Assembleia pela Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto (Membro do PPD/PSD eleita pela Coligação Servir + 

Portimão), sendo o assunto exposto: tomada de posição da Junta de Freguesia da Mexilhoeira 

Grande face ao mau planeamento durante as obras de requalificação da EN 125 na área da 

Mexilhoeira Grande. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Antes de pedir à Sr.ª Raquel Susana de Carvalho Boto, para fazer um resumo da 

moção, o Sr. Humberto Filipe da Palma Martins, pediu a todos os membros da Assembleia que 

tivessem o cuidado de enviar as moções ou outros documentos a serem discutidas na 

Assembleia até dois dias antes da reunião, para dar tempo de enviar o(s) documento(s) a todos 

os membros da Assembleia, para assim, ser analisado por cada um com o devido cuidado. 

Sublinhando ainda o Presidente da Mesa de Assembleia que o regimento não impõe prazo para 

a apresentação dos documentos, mas será uma questão de bom senso, da parte de quem 

apresenta o documento. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após esta breve advertência, foi feito um resumo por parte do Membro da Assembleia 

que apresentou a moção. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para informar que tinha indicações 

de que as obras estariam finalizadas até final do ano. Continuou o Presidente da Junta de 

Freguesia comentando que todas as obras trazem transtornos e condicionantes, sobretudo obras 

deste género que intervêm em zonas de muito movimento. --------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Jorge Manuel Martins dos Santos, comentou que a moção vem fora de tempo, 

pois as obras estão a terminar. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto refutou as opiniões sobre a moção que tinha 

apresentando, pois não acreditava que as obras terminassem até ao final de Dezembro, e ainda 

que terminassem seria importante manifestar o desagrado pela forma com que as obras 

decorreram e a displicência pela forma como chegaram as informações por parte dos 

responsáveis pelas obras. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais pedidos de intervenção sobre a moção em discussão, o Presidente 

da Mesa colocou à votação o documento - Moção: tomada de posição da Junta de Freguesia 

da Mexilhoeira Grande face ao mau planeamento durante as obras de requalificação da EN 

125 na área da Mexilhoeira Grande – tendo sido rejeitada com quatro votos contra dos 

membros do PS – Jorge Manuel Martins dos Santos, Maria da Luz Penteado, Bruno Elias 

Marreiro e Manuel José Costa Penteado – com quatro abstenções, dos membros do PS – 

Humberto Filipe da Palma Martins, Filipe José Campos Fulop Pomba e Márcia Filipa 

Nunes Duarte - e do membro do BE – Telma Patrícia Gregório Sousa Martins; e com um 

voto a favor do membro do PPD/PSD Raquel Susana de Carvalho Boto ------------------------  
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RECOMENDAÇÃO – Obras na EN 125 e iluminação viária na rotunda de acesso à Vila da 

Mexilhoeira Grande. 

 ---------- O Presidente da Mesa pediu ao Sr. Jorge Manuel Martins dos Santos (Membro eleito pelo 

PS), para fazer um breve resumo da recomendação que pretende enviar para as entidades 

responsáveis pelas obras na EN 125. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para informar os presentes das 

diligências que tem feito no sentido de obter respostas plausíveis e soluções para o problema 

exposto. Em suma o que as “Infraestruturas de Portugal, S.A.” e “Rotas do Algarve Litoral, 

S.A” alegam é que a rotunda da entrada da Mexilhoeira Grande é considerada como Rural, e 

que, assim sendo, não é contemplada com iluminação. A esta resposta, o Presidente da Junta de 

Freguesia tem procurado junto das Entidades competentes perceber quais os critérios de 

avaliação para classificar as tipologias de rotunda. Mais concretamente o que distingue a 

entrada da localidade da Figueira para a entrada da Mexilhoeira Grande, visto que a rotunda da 

entrada da Figueira foi contemplada com iluminação. --------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais pedidos de intervenção sobre a recomendação apresentada, o 

Presidente da Mesa, decidiu colocar o documento a votação, ainda que não fosse obrigatório, 

assim o documento – Recomendação: Obras na EN 125 e iluminação viária na rotunda de 

acesso à Vila da Mexilhoeira Grande – foi aprovada com oito votos a favor dos membros 

do PS e BE e uma abstenção do membro do PPD/PSD. ---------------------------------------------  
  

 ---------- Ainda no Período de Antes da Ordem do Dia, o Sr. Humberto Filipe da Palma Martins 

– Presidente da Mesa da Assembleia – perguntou ao Presidente da Junta de Freguesia se tinha 

sido dado um tempo para a conclusão das obras da EMARP no Bairro do Figueiral Velho. ------  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia, informou que o prazo para a conclusão das obras 

tinha sido de quatro meses. Acrescentou ainda que as obras iniciaram em Novembro, e será 

para substituição e beneficiação da rede de águas pluviais, sendo o perímetro de intervenção da 

rotunda da Escola EB 23, Figueiral Velho, Adro da Igreja e parte da Rua Francisco Bivar. -------  

 ---------- A Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto pediu a palavra para questionar o Presidente 

da Junta de Freguesia sobre o valor de € 1.000,00 atribuído ao CIRM, referido no ponto sete da 

Ata nº 1 da Junta de Freguesia de Mexilhoeira Grande. -------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia explicou que a verba atribuída ao CIRM é para 

ajudar nas despesas nas diversas modalidades de desporto que são oferecidas pela 

colectividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Manuel José Costa Penteado pediu a palavra para informar que tinha tido 

conhecimento que havia 20 crianças com preferência em frequentarem a escola primária da 

Figueira e que com esse número já seria possível reabrir a escola, contudo não tinha a certeza 

se de facto havia este número de crianças. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- A secretária da Junta de Freguesia – Srª. Idalécia Maria Lima Lourenço Carmo – 

adiantou que após o encerramento da escola houve uma deslocação das crianças para escolas de 

Portimão, Alvor e Lagos, para os locais onde os pais trabalham. Por outro lado também o facto 

da escola da figueira não aparecer como opção de escolha, aquando das matrículas das crianças, 

acaba por não beneficiar a possibilidade de reabertura. -------------------------------------------------  

 ---------- Ainda sobre este assunto, a Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto, apelou para que 

fosse a Câmara Municipal de Portimão a exigir a escola da figueira como opção na matricula 

das crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Não havendo mais assunto a tratar no Período de Antes da Ordem do Dia, o Presidente 

da Mesa da Assembleia deu continuidade aos trabalhos, passando para o Período da Ordem do 

Dia. -----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

 

 ---------- O Presidente da Mesa da Assembleia abriu da Ordem do Dia, colocando à votação a 

proposta apresentada pelo Presidente da Junta de Freguesia para a permanência a meio tempo 

de um elemento da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes da votação o Sr. José Vitorino da Silva Nunes – Presidente da Junta de 

Freguesia – pediu a palavra apenas explicar que a Lei actual, para a freguesia da Mexilhoeira 

Grande só permite o Presidente da Junta de Freguesia exercer o mandato em regime de meio 

tempo. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais questões sobre a Proposta: permanência a meio tempo de um elemento da 

Junta de Freguesia, foi colocada a votação tendo sido aprovada com oito votos a favor dos 

membros do PS e BE e uma abstenção do membro do PPD/PSD. --------------------------------  
 ---------- O Presidente da Mesa da Assembleia prosseguiu os trabalhos pedindo ao Sr. José 

Vitorino da Silva Nunes – Presidente da Junta de Freguesia – para resumir a informação escrita 

por si apresentada e que resume as acções que têm sido desenvolvidas pela Junta de Freguesia.  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia para além do que já tinha sido reportado no 

documento, informou que após o pedido de vistoria, às ribeiras da freguesia, a Agência 

Portuguesa do Ambiente e Protecção Civil decidiram avançar com a limpeza das ribeiras 

apenas nos perímetros das pontes sobre as ribeiras, de forma a minimizar os impactos 

ambientais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Passou-se ao ponto seguinte que foi a discussão e votação da proposta de 2ª. revisão 

do Plano e orçamento para o ano de dois mil e dezassete. ----------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para esclarecer que esta proposta 

foi necessária porque houve necessidade de deslocar verbas de umas rubricas para outras, e 

para que tudo fique em conformidade foi apresentada esta proposta. ---------------------------------  

 ---------- Não havendo mais pedidos de esclarecimento sobre o documento, foi colocada a 

votação – Proposta de 2ª. Revisão do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e dezassete – 

que foi aprovada com oito votos a favor dos membros do PS e BE e uma abstenção do 

membro do PPD/PSD. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O ponto seguinte foi a discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano de dois 

mil e dezoito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto entregou à Mesa uma declaração de voto onde 

justifica o seu voto contra relativamente ao documento colocado à discussão e votação 
(declaração de Voto – anexo 1 da Ata 2017/02 da AFMG) --------------------------------------------------------   
 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra para lembrar que a Srª. Raquel 

Susana de Carvalho Boto tinha integrado o executivo da Junta de Freguesia no mandato 

anterior e que sabia perfeitamente as dificuldades e limitações que a Junta de Freguesia tem 

para executar as propostas e iniciativas a que se propões e que só com o apoio da autarquia é 

que que consegue levar a cabo grande parte desses projectos e iniciativas. --------------------------  

 ---------- O Presidente da Mesa da Assembleia reforçou a ideia do Sr. José Vitorino da Silva 

Nunes – Presidente da Junta de Freguesia – descordando da justificação apresentada na 

Declaração de Voto, pois o orçamento é para o ano de 2018 e o programa eleitoral referido na 



 

Assembleia de Freguesia de Mexilhoeira Grande    |    Bairro do Figueiral Velho, 8500-132 Mexilhoeira Grande  
http://freguesiamexgrande.pt/    |     presidente.assembleia@freguesiamexgrande.pt    |    282 968 225 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DE MEXILHOEIRA GRANDE 

- 10 - 

A
ta

 2
01

7 
02

.d
oc

x 

declaração de voto é para quatro anos, assim, fará sentido tal justificação no fim do mandato 

que agora começou, caso o programa ou parte do programa não tenha sido cumprido. ------------  

Não havendo mais pedidos de intervenção, foi colocado a votação o Plano e Orçamento para o 

ano de dois mil e dezoito, que foi aprovado com sete votos a favor dos membros do PS, uma 

abstenção do membro do BE e um voto contra do membro do PPD/PSD. ----------------------  
 ---------- Por último foi apresentado e votado o mapa de pessoal relativo ao ano de dois mil e 

dezoito.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Mesa da Assembleia antes de colocar o documento a votação, pediu 

explicações sobre o posto de trabalho previsto para Assistente Operacional. Em resposta o 

Presidente de Junta de Freguesia adiantou que o executivo pretende abrir concurso para 

contratação e integração no quadro de pessoal de mais uma administrativa.  ------------------------  

 ---------- O Presidente da Mesa da Assembleia perguntou ainda porque é que não é aberto 

também concurso para assistentes operacionais nos serviços exteriores. O presidente da Junta 

esclareceu que não é possível admitir mais ninguém por causa das quotas de pessoal. ------------  

 ----------  Não havendo mais pedidos de intervenção, foi colocado a votação o Mapa de Pessoal 

para o ano de dois mil e dezoito, que foi aprovado com sete votos a favor dos membros do 

PS e com as abstenções (duas) do membro do PPD/PSD - Raquel Susana de Carvalho Boto 

- e do membro do BE – Telma Patrícia Gregório Sousa Martins. ----------------------------------  

 ---------- Antes de terminar a sessão, o Presidente da Mesa da Assembleia tomou a palavra para 

recordar que apesar da moção sobre o campo de futebol ter sido chumbada, ia ser redigida uma 

exposição sobre o Desporto nesta freguesia, para ser assinada por todos os membros da 

Assembleia e enviada para a Srª. Presidente da Câmara Municipal de Portimão e para a Srª. 

Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Portimão. Para não esperar pelo próxima 

sessão ordinária da Assembleia Municipal, os membros da Assembleia de Freguesia seriam 

contactados para assinarem o lerem e assinar o documento, o mais breve possível. ----------------  

 ---------- Foi ainda feita uma advertência sobre o Regimento da Assembleia de Freguesia, que 

na opinião do Presidente da Mesa da Assembleia não vê necessidade em se proceder a qualquer 

alteração. Por fim voltou a pedir o bom senso de toda a Assembleia para os prazos de entrega 

das moções ou outros documentos a serem discutidos nas futuras sessões, que os mesmos sejam 

enviado até 48 horas antes da sessão, para dar tempo do reenvio para todos os membros. --------   

 ---------- Por fim o Presidente da Mesa da Assembleia desejou os maiores sucessos para o 

mandato e funções para que foram eleitos, lembrando que a prioridade deve ser a Mexilhoeira 

Grande, independente das forças politicas que cada um defende. O Presidente desejou ainda a 

todos um feliz Natal e um bom ano de dois mil e dezoito, e esperava ver todos no Jantar de 

Natal, que se realizava no dia oito de Dezembro. --------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a 

presenta ata, que depois de aprovada, vai ser assinada pela Mesa da Assembleia. 

 

 

Mexilhoeira Grande, 6 de Dezembro de 2017 

 

Presidente da Mesa da Assembleia: _____________________________________  

 

1º Secretário: _______________________________________________________  

 

2º Secretário: _______________________________________________________  


