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PREÂMBULO 
 

 

 ---------- Aos vinte e dois dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, realizou-se na sala de reuniões, do edifício sede da Junta de Freguesia da 

Mexilhoeira Grande, a segunda Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Mexilhoeira 

Grande, do ano dois mil e vinte e dois, do mandato dois mil e vinte e um, dois mil e vinte 

cinco, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------  

 ---------- - Ponto Um – Período de intervenção do publico -----------------------------------------  

 ---------- - Ponto Dois – Período de antes da ordem do dia -----------------------------------------  

 ---------- a) Apreciação e votação da Ata da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de 

Mexilhoeira Grande de 18 de Abril de 2022 -------------------------------------------------------------  

 ---------- - Ponto Três - Período da ordem do dia -----------------------------------------------------  

a) Apreciação da informação escrita apresentada previamente pelo Presidente da Junta 

de Freguesia; -----------------------------------------------------------------------------------------  

b) Apreciação da situação financeira da freguesia;---------------------------------------------  

c) Apreciação e votação da proposta da 1ª Revisão do Mapa de Pessoal para 2022; -----  

d) Apreciação e votação de proposta da 2ª Revisão do Plano e Orçamento para o ano de 

2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 

Susana Filipa da Silva Santos (PS), primeiro e segundo secretário respetivamente. ---------------    

 

 
 

PRESENÇAS 
 

 

 

 ---------- Antes de se iniciar a sessão procedeu-se à verificação das presenças dos membros da 

Assembleia de Freguesia para a sessão.  -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para além do Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e dos secretários, já 

referidos nos parágrafos anteriores, participaram nesta sessão ordinária: ----------------------------  

 ---------- Cármen Cristina Borralho Conduto Esteves (Membro eleito pelo PPD/PSD) ----------------------  

 ---------- Marco André Coelho Marreiros (Membro eleito pelo Partido CHEGA) ------------------------------  

 ---------- Vanessa Filipa Marreiros Mateus (Membro eleito pelo PPD/PSD) -----------------------------------  

 ---------- Jorge Manuel Martins dos Santos (Membro eleito pelo PS) ----------------------------------------  

 ---------- Susana Isabel da Silva Guia (Membro eleito pelo PS) -----------------------------------------------  

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

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

 ---------- De referir ainda a presença do Executivo da Junta de Freguesia: José Vitorino da Silva 

Nunes - Presidente da Junta de Freguesia; Idalécia Maria Lima Lourenço Carmo – Secretária ; 

Bruno Miguel Amores Inácio – Tesoureiro.  --------------------------------------------------------------  

 ---------- Verificada a existência de quórum, o Presidente da Mesa da Assembleia deu por aberta 

a sessão.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Período de Intervenção do Público  
 

 ---------- Antes de prosseguir com os trabalhos, o Presidente da Mesa, pediu para que fosse 

votada a redação da Ata desta reunião em minuta, para que fosse assinada imediatamente no 

final da reunião e assim acompanhar a documentação que estava para ser discutida e votada 

nesta sessão. Foi então colocada a votação a proposta da redação da minuta da Ata, tendo sido 

aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao período de intervenção do público, foi dado conhecimento à Mesa que 

não chegou qualquer à secretaria da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande, qualquer 

assunto por parte dos residentes desta freguesia. ---------------------------------------------------------   

 ---------- O Presidente da Mesa da Assembleia, abriu então tempo de intervenção do publico, 

dando a palavra ao Dr. Rui André, vereador da CMP, eleito pelo PPD/PSD. Tomando a palavra 

o Dr. Rui André, enquanto autarca eleito pelo PPD/PSD, quis apenas cumprimentar os 

membros da Assembleia de Freguesia, do Executivo da Junta de Freguesia e aos cidadãos 

presentes na Assembleia, desejando um bom trabalho aos órgãos autárquicos da freguesia, 

durante o presente mandato, exortando que o que nos deve unir são as pessoas 

independentemente das cores políticas. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais pedidos de intervenção do público, passou-se ao período de antes 

da ordem do dia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Período de antes da ordem do dia  
 

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

perguntando se todos tinham observado as correções que tinham sido feitas na Ata da 

Assembleia de dezasseis de dezembro, segundo as observações deixadas pelo membro eleito 

pelo PPD/PSD, Cármen Esteves, na última sessão. Todos concordaram com a última versão da 

Ata, e assim foi substituído o documento aprovado na reunião anterior.  ----------------------------  

 ---------- De seguida, foi colocada à discussão dos membros da Assembleia a Ata da última 

Sessão da Assembleia de Freguesia, realizada a dezoito de Abril de dois mil e vinte e dois.  -----  

 ---------- Não havendo nada a registar, a Ata foi colocada à votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- Antes de prosseguir o Presidente da Mesa da Assembleia pediu aos restantes membros, 

para que assinassem as recomendações, moções, propostas de votos, etc. Documentos que são 

apresentados para serem discutidos e votados nas sessões. ---------------------------------------------   

 ---------- De seguida deu a palavra ao membro eleito pelo PPD/PSD, Cármen Esteves, para 

apresentar a recomendação que foi enviada previamente a todos os membros e cujo tema é 

sobre a solução para as ilhas de caixas de correio à entrada do Monte Canelas e aldeamento das 

Biscainhas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após leitura do documento, foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, 

que antes de dar as devidas explicações sobre o assunto exposto, pediu aos membros do 

PPD/PSD que explicassem melhor o contexto quando dizem “Monte Canelas e Aldeamento das 

Biscainhas tenham nomenclatura e atribuição oficial de ruas…” . ------------------------------------  

 ---------- O membro eleito pelo PPD/PSD, Cármen Esteves, pediu a palavra para explicar que se 

refere a atribuição de nomes nas ruas para retirar as caixas de correio das ilhas à entrada dos 

aldeamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia, toma novamente a palavra para afirmar que todas 

as ruas têm nomes atribuídos e as casas têm números. Contudo, o problema da urbanização do 

Monte Canelas é um problema de raiz e tem a ver com o “número de polícia” (= numero de 

porta ou lote). Aquando da urbanização não houve o cuidado de ordenar os números de lotes. O 

que se verifica neste momento são os números desordenados na mesma rua e números repetidos 

pela urbanização. Quanto às ilhas das caixas de correio à entrada do Monte Canelas e 

Aldeamento das Biscainhas, o Presidente da Junta de Freguesia informou que o assunto já foi 

falado com o vereador João Gamboa, a substituição das mesmas.  ------------------------------------  

 ---------- Adiantou ainda o Presidente da Junta de Freguesia que na reunião com o vereador 

João Gamboa foi também falado o Jardim Infantil idealizado num local no Monte Canelas ou  

Biscainhas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Anda sobre a toponímia e números de polícia, o Presidente da Junta de Freguesia, 

pediu autorização à mesa para que fosse o Bruno Inácio, elemento do executivo, para explicar 

como eram atribuídos os lotes e números nas urbanizações e de forma a evitar problemas como 

o que está em discussão há uma nova organização em que quando é atribuído o lote é logo 

definido o numero de policia, para que haja uma sequência dos números. ---------------------------  

 ---------- Adiantou ainda o Bruno Inácio, que neste momento há uma planta à entrada do Monte 

Canelas, com a identificação das ruas e lotes. ------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia pediu ainda a palavra para informar que está um 

concurso aberto para novas placas de identificação de toponímia na freguesia e que também no 

Monte Canelas e a Aldeia das Biscainhas terão placas de identificação das ruas, conforme a 

atribuição feita pelo departamento de toponímia da Câmara Municipal de Portimão. --------------   

 ---------- Ainda sobre o acompanhamento que a Junta de Freguesia tem dado aos moradores 

destas urbanizações, informou o José Vitorino, Presidente da Junta de Freguesia, que nas 

últimas reuniões que tinha tido com o sr. José Francisco, representante do moradores do Monte 

Canelas, tinha sido solicitado um espelho à entrada do aldeamento, pois quem saia do Monte 

Canelas, tinha dificuldade em ver o trânsito que vinha do lado da Senhora do Verde/ 

Monchique, a Junta de Freguesia assim que foi possível colocou o espelho. Isto para justificar, 

que de facto há contactos e a Junta tem procurado responder às solicitações. -----------------------  

 ---------- Seguidamente a Cármen Esteves pediu a palavra novamente, para reforçar que o que 

serviu de base para a recomendação, é a necessidade de colocação de caixas de correio em cada 

casa e não nas ilhas à entrada dos aldeamentos, pois os moradores queixam-se que a 

correspondência ou encomendas não chegam aos destinos, entenda-se, às casas. ------------------  

 ---------- Jorge Santos, membro eleito pelo PS, pediu a palavra para deixar o seu parecer sobre a 

recomendação apresentada, comentado que atendendo já estar a decorrer processos quer para 

colocação de placas com o nome das ruas, quer para a recolocação das ilhas das caixas de 

correio. Conclui o Jorge Santos que lendo a recomendação e após as justificações do Presidente 

da Junta, no seu entender, há uma falta de informação por parte do PSD sobre este assunto. 

Para terminar, afirmou que não via razões para a apresentação da recomendação por parte do 

PSD e assim adiantando desde logo a sua intenção de voto, iria votar contra a recomendação. --  

 ---------- Em resposta Cármen Esteves afirmou não se tratar de falta de conhecimento dos 

processos, pois o que foi apresentado foi com base nas conversas mantidas com o sr. José 

Francisco, representante da Associação de moradores durante a campanha e depois das 

eleições. Adiantou que a Junta de Freguesia é que está em falta, não só por não ir de encontro 

às pretensões mais emergentes dos moradores, assim como não passa a informação dos 

processos que tem em curso, neste caso concreto, para o Monte Canelas e Aldeia da Biscainhas, 

processos esses de soluções para minimizar os problemas que têm tido com o correio. -----------  
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 ---------- Ainda sobre este assunto, Filipe Pomba, membro eleito pelo PS, pediu a palavra para 

questionar se os CTT foram contactados para se pronunciarem sobre este assunto. Pois, a 

questão é se os CTT têm capacidade para entregar correio e encomendas, casa a casa nos 

aldeamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o Presidente da Assembleia colocou à votação a recomendação do 

PPD/PSD sobre a situações das caixas de correio no Monte Canelas e Aldeamento das 

Biscainhas, tendo sido chumbada com 4 Votos Contra do PS; 2 Abstenções do PS e 3 votos 

a favor do PPD/PSD e CHEGA. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente o Presidente da Mesa, pediu ao Marco Marreiros, membro eleito pelo 

CHEGA, para apresentar a proposta sobre o trânsito na localidade da Figueira. --------------------  

 ---------- Após o breve resumo da proposta que se anexa à ata, o Bruno Inácio, pediu a palavra 

para informar que está a ser executado por parte da Câmara Municipal de Portimão, um estudo 

de mobilidade. A Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande reforçou a necessidade de uma via 

alternativa na localidade da Figueira, para retirar trânsito do centro da localidade. Informou 

ainda o Bruno Inácio, que está a decorrer neste momento a revisão do PDM, e com a revisão do 

PDM poderá ficar contemplado um “canal” com vista a uma variante para tirar excesso de 

trânsito da localidade da Figueira, contudo para esse projeto avançar, primeiro terá a Câmara 

Municipal que iniciar um processo de expropriação dos terrenos por onde passa esse “canal”/ 

variante que está em projeto. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Bruno Inácio, comentou ainda sobre a situação das lombas, mais concretamente na rua 

principal da localidade da Figueira, afirmando que o problema já foi enviado à divisão de 

trânsito da Câmara Municipal de Portimão, por sua vez os responsáveis, têm concluído que as 

lombas na Figueira, iam trazer mais desvantagens que vantagens. ------------------------------------  

 ----------  De seguida o Presidente da Assembleia colocou à votação a proposta do CHEGA para 

a revisão do trânsito na localidade da Figueira, tendo sido aprovada com 7 Votos a favor (4 

PS; 2 PPD/PSD e 1 do CHEGA); 1 Abstenção PS e 1 voto contra do PS. 

 ---------- A Cármen Esteves, membro eleito pelo PPD/PSD, pediu a palavra para falar sobre a 

situação do centro de saúde da Mexilhoeira Grande, mais concretamente a falta de um médico 

de família, para substituir, a dra. Assunção Barreto. Propondo uma reunião com a administração 

do Centro de Saúde de Portimão, para que seja esclarecida a situação. -------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia, pediu a palavra para manifestar, também, a 

preocupação do executivo para a situação, enumerando a reunião que consegui ter com a 

diretora do Centro de Saúde de Portimão, logo após a saída da dra. Assunção Barreto. José 

Vitorino leu ainda um e.mail, enviado pela dra. Leonor Bota, há dias e que, após várias 

insistência por parte do executivo da Junta de freguesia, respondia esclarecendo em que ponto 

se encontrava a situação da substituição da dra. Assunção Barreto. -----------------------------------  

 ---------- O Presidente da Mesa, pediu a palavra para propor que fosse redigido um pedido de 

esclarecimento à diretora do Centro de Saúde de Portimão, e que esse documento fosse 

assinado por todos os membros da Assembleia de Freguesia. Todos concordaram com a 

proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente o Marco Marreiros, pediu a palavra para perguntar sobre a falta de 

sombreamento no infantário da Figueira. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta pediu a palavra para informar que a situação já foi reportada à 

Câmara Municipal de Portimão, que por sua vez pediu à direção do Agrupamento de Escolas da 

Bemposta para resolver a situação. Também a Junta de Freguesia já reuniu com o responsável 

do AE da Bempostas para verem as possibilidades para solucionar o problema. Quanto aos 

sombreamentos dos parques infantis, públicos, da Mexilhoeira Grande e Figueira, adiantou o 
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José Vitorino que já tem orçamentos e que em breve serão enviados para a Câmara Municipal 

de Portimão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Susana Guia, membro eleito pelo PS, pediu a palavra para perguntar sobre o 

pavimento da rua da estação na Mexilhoeira Grande. ---------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta pediu a palavra para informar quer a rua da estação, quer a rua 

Francisco Bivar, Mexilhoeira Grande, vão ser pavimentadas em breve. ------------------------------  

 ---------- Não havendo mais questões, o Presidente da Mesa da Assembleia, passou para o ponto 

seguinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Período da ordem do dia  

 

 ---------- Em relação à Informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, o Presidente da 

Junta de Freguesia, pediu a palavra para destacar que no fim de semana anterior decorreu no 

Pavilhão Desportivo da Mexilhoeira Grande um encontro de Ginástica Rítmica que contou com 

a participação de cerca de 160 raparigas, evento no qual a Junta de Freguesia esteve presente 

colaborando com o que foi solicitado pelo CIRM.  ------------------------------------------------------  

 ---------- Adiantou ainda o Presidente da Junta que a pintura do edifício da Junta de Freguesia ia 

avançar durante o verão. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda o Presidente da Junta de Freguesia, que tinha recebido um convite para 

ir ao ISMAT (Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes) para ir falar sobre as freguesias, 

juntamente com as freguesias do Alferce, Cachopo e Budens. No fundo foi lançar ideias para os 

alunos desenvolverem iniciativas para as freguesias. Dos projetos lançados para a Mexilhoeira 

Grande, o resultado final saiu nesta semana e a ideia vencedora foi a confeção de uma feijoada 

de taralhão. Esta ideia, em breve, irá ser desenvolvida e publicada pela universidade e pela 

freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nenhum comentário à informação escrita, passou-se ao ponto 

seguinte que foi a apreciação da situação financeira da freguesia; ------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, passou-se ao ponto seguinte que foi 

a apreciação e votação da proposta da 1ª Revisão do Mapa de Pessoal para 2022; -----------------  

 ---------- Cármen Esteves, membro eleito pelo PPD/PSD, perguntou se vai abrir concurso e 

onde foram publicados esse concurso.  --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Explicou o Presidente da Junta de Freguesia, que foi publicado o concurso e 

devidamente publicado. Enquanto o concurso está a decorrer, foi necessário colocar duas 

pessoas a recibos verdes, de forma a colmatar as faltas que existem atualmente na secretaria da 

Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo por parte dos restantes membros qualquer questão, o documento foi 

colocado à votação e aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------  

 ---------- Por fim foi discutida a proposta da 2ª Revisão do Plano e Orçamento para o ano de 

2022. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cármen Esteves, membro eleito pelo PPD/PSD, pediu a palavra para perguntar se nas 

alterações apresentadas tinham sido contempladas aumentos no orçamento. ------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta justificou esta alteração com as verbas que foram transferidas da 

Câmara Municipal para a Junta de Freguesia ao abrigo da transferência de competências. -------   

 ---------- Não havendo por parte dos restantes membros qualquer questão, o documento foi 

colocado à votação tendo sido aprovado com 7 Votos a favor do PS e CHEGA e 2 

abstenções PPD/PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a sessão, às 22h:40, da qual se 

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

 

Mexilhoeira Grande, 22 de Junho 2022 

 

 

Presidente da Mesa da Assembleia: _____________________________________  

1º Secretário: _______________________________________________________  

2º Secretário: _______________________________________________________  



 
 
 
 

 

Unrestricted  

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA - SECÇÃO DE PORTIMÃO 
www.psdportimao.com 
 

  geral@psdportimao.com   Instagram.com/PSDPortimao 
                  

  Facebook.com/NovoPSDPortimao   Twitter.com/PSDPortimao 

RECOMENDAÇÃO 

Melhoria no Monte Canelas e aldeamento das Biscainhas 
 

Durante anos anteriores às eleições autárquicas, a individualidade no acesso à correspondência de parte dos 
fregueses da Mexilhoeira Grande tem sido diversas vezes abordada. Primeiramente, pelos moradores do 
Monte Canelas e do aldeamento das Biscainhas, mas sobretudo pelos diversos partidos políticos que, e bem, 
reúnem com os moradores dessa parte da nossa freguesia e ficam inteirados dessa vontade de quem lá reside. 

Também o PSD já reuniu por mais do que uma vez com a associação de moradores do Monte Canelas e, 
igualmente ao que vinha no programa político de vários partidos, defende que necessariamente tem de ser 
cumprido aquilo que os executivos de Junta de Freguesia e da Câmara Municipal afiguraram como possível. 
 
Assim, recomenda a Assembleia de Freguesia da Mexilhoeira Grande, reunida a 22 de junho de 2022 que: 

1. Interceda o executivo da Junta de Freguesia junto do executivo da Câmara Municipal de Portimão para 
que haja uma evolução e um trabalho contínuo até à inexistência da “ilha da correspondência” para 
que cada morador possa ter atribuição ao seu “correio”; 

2. Que o executivo da Junta de Freguesia faça todas as diligências necessárias junto das entidades 
competentes, responsáveis pelo serviço público em questão, para que este processo se concretize;  

3. Que o executivo da Junta de Freguesia informe e tenha em consideração na Comissão de Toponímia 
de Acompanhamento à Assembleia Municipal para que a urbanização do Monte Canelas e o 
Aldeamento das Biscainhas tenhas nomenclatura e atribuição oficial de rua e dessa forma seja possível 
mitigar possíveis falhas neste processo.  

 

 

Pelo Grupo de Freguesia do PSD, 

(Carmen Esteves e Vanessa Mateus) 

 

 

 

Portimão, 20 de junho de 2022 



 

 

PROPOSTA 
 

 O Partido CHEGA tem ouvido as necessidades e preocupações dos fregueses da 

Mexilhoeira Grande, as quais têm sido transmitidas em sede própria nas reuniões da 

Assembleia da Junta de Freguesia as suas preocupações. 

 O Partido CHEGA está preocupado com a mobilidade automóvel e pedonal na 

freguesia e vem por este meio propor que se faça um estudo de mobilidade em toda a 

freguesia dando respostas as necessidades de maior constrangimento e aumento de trânsito 

em particular nos núcleos habitacionais, da Mexilhoeira Grande e da Figueira. 

 Torna-se igualmente importante analisar a Rua do Morgadinho de Baixo, vimos propor 

a colocação de lombas ao longo da via ou passadeiras sobrelevadas, sinalização ao longo da 

via, e limitação de velocidade para evitar o excesso de velocidade na referida via. 

Esta Proposta contribui definitivamente para melhoria da mobilidade, de acordo com 

as competências sobre mobilidade e vias públicas que são da responsabilidade do Município 

de Portimão, que a mesma seja reencaminhada por parte desta Assembleia de Junta de 

Freguesia da Mexilhoeira Grande para bem dos seus fregueses. 

A Assembleia da Junta Freguesia da Mexilhoeira Grande aguarda resposta por parte do 

Município de Portimão sobre a referida proposta. 

 

Marco Marreiros 
PARTIDO CHEGA 
Membro da Assembleia da Freguesia da Mexilhoeira Grande. 


