
O Bloco de Esquerda/Portimão, em torno da candi-
datura “Queremos Portimão em boas mãos” conseguiu 
resistir, relativamente bem, à maioria absoluta do PS 
nas últimas eleições autárquicas.
Nem todos os objetivos foram atingidos, como impe-

dir uma nova maioria do PS. Os resultados acabaram 
por ser similares em relação às eleições de 2013, ele-
gendo o Bloco 1 vereador, 3 deputados na Assembleia 
Municipal, 3 representantes na Assembleia de Fregue-
sia de Portimão, 1 na Assembleia de Freguesia de Alvor 
e 1 na Assembleia de Freguesia da Mexilhoeira Gran-
de. Foram resultados muito expressivos, continuando o 
Bloco de Esquerda a merecer a confiança de cerca de 
2.500 portimonenses.
Um outro objetivo atingido foi a derrota esmagado-

ra da coligação de direita CDS/PSD/MPT/PPM e que 
dava pelo nome de “Servir+Portimão”. Desta vez os 
Portimonenses não se deixaram enganar por esta co-
ligação partidária, que englobava uma parte do PSD. 

Bloco de Esquerda/Portimão 
resiste à maioria absoluta do PS e 
reforça posições

Uma outra parte já tinha sido seduzida pelos “cantos de 
sereia” do PS, enquanto uma outra concorrendo no mo-
nárquico “NOS Cidadãos” acabou por ter uma expres-
são irrelevante. Este é o verdadeiro “estado de alma” 
do PSD em Portimão. Os Portimonenses não esquecem 
o que representou para o país, incluindo Portimão, as 
malfeitorias do governo PSD/CDS, num passado re-
cente.
O Bloco de Esquerda conseguiu resistir, relativamen-

te bem, à arrogância e ao eleitoralismo do PS. 
Perante o desaire da CDU, o qual se lamenta, o Bloco 

de Esquerda representa assim a verdadeira esperança 
para uma vida melhor para milhares de Portimonenses 
que em si acreditaram e para muitos outros milhares, 
que se abstiveram de ir às urnas. O Bloco de Esquerda 
e os seus eleitos autárquicos agradecem a confiança de-
positada e serão sempre determinados e intransigentes 
na defesa de todos, sem exclusões. Connosco poderão 
contar, sempre.
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Em 2013, o Bloco de Esquerda elegeu pela primeira 
vez um representante na Assembleia de Freguesia de Al-
vor. Quatro anos depois, os alvorenses decidiram reno-
var a confiança nesse representante.
Com um novo presidente, um novo executivo e uma 

nova assembleia (de maioria socialista), chegam novos 
desafios. Da parte do Bloco de Esquerda, renovamos os 
nossos compromissos para com os alvorenses: integrida-
de, dedicação, transparência.
Estamos na luta pelo desassoreamento da ria de Alvor. 

Bloco de Esquerda mantém a sua 
representação em Alvor

Por uma gestão mais eficiente e justa do 
Desporto nas Escolas

Queremos um parque infantil nos Montes de Alvor. Exi-
gimos a reformulação das linhas do “Vai-Vem”para me-
lhor servir a freguesia. Conversamos e ouvimos os pro-
blemas da população. Queremos melhorar a qualidade 
de vida de todos os alvorenses.  
Queremos ainda mais, muito mais. Somos exigentes. 

Somos de confiança. Por Alvor, sempre por Alvor.

BRUNO LOURINHO
Membro da AF de Alvor

O Bloco de Esquerda (BE) quer que a nota da disciplina 
de Educação Física volte a contar para a média de acesso 
ao ensino superior, tal como acontecia até 2012. A inten-
ção dos bloquistas é que as novas regras se apliquem aos 
alunos que entrem no secundário já em setembro deste 
ano. Medida justíssima, e que urge estabelecer nos cur-
rículos escolares.
Tem sido possível trazer para a opinião e discussão pú-

blica um assunto de extrema importância como o exercí-
cio físico. A atividade física é fundamental para a saúde 
e é um complemento essencial para uma correta e equi-
librada alimentação. A prática regular de exercício físico 
num jovem pode trazer inúmeros benefícios, quer sejam 
de índole física, mental e mesmo social. Existem inú-
meros estudos que mostram que um jovem desportista 
tem muito menos probabilidades de ter comportamentos 
desviantes do que um não desportista. 
Este pode mesmo ser o início de uma nova etapa para 

a Educação Física e para o Desporto em Portugal, uma 
nova geração de jovens de hoje e adultos de amanhã 
mais ativos e mais equilibrados. 
Os programas da disciplina de Educação Física devem 

ser reestruturados e mais abrangentes, proporcionando a 
experimentação de desportos até hoje apenas ao alcance 
de alguns jovens.
Espero que venha possibilitar a muitos jovens a práti-

ca repetida e regular de desporto, seja este em Desporto 
Escolar como em competição fora do contexto escolar. 
A Escola, os professores de Educação Física podem ser 

a ponte necessária para trazer os jovens para os clubes e 
permitir a prática fora da Escola. 
Vamos aproveitar o momento, e também fazer mais na 

gestão Escola-Desporto competição.
Os alunos – atletas, são jovens que tentam diariamente 

conjugar uma atividade física exigente (quer em termos 
físicos, de gestão de tempo como até mesmo no campo 
social) com as exigências da Escola. A Escola deve tra-
balhar em conjunto com o aluno, o seu Encarregado de 
Educação e o seu treinador, para encontrarem a melhor 
solução para aquelas alturas em que se torna difícil con-
jugar ou mesmo quando se falta a algumas aulas para 
participar em competições. Sei que em muitos casos, é 
possível, mas é na maioria dos casos pela boa vontade 
do professor, e não por um entendimento mais global da 
Escola. 
Gostava de ver implantado um compromisso entre as 

Escolas, os Agrupamentos Escolares e as Associação 
Desportivas Regionais (ou até as Federações Nacionais) 
para a gestão escolar dos tais alunos - atletas. 
Existem bons exemplos por este país fora. Sempre de 

comum acordo e para o bem do jovem. 
Este esforço, esta dedicação, esta capacidade de conse-

guir conjugar duas áreas distintas, mas tão importantes 
na vida do jovem, devem ser valorizados.

JOÃO BÁRBARA
Cidadão, Representante dos Pais e Encarregados de Educação no Con-

selho Geral do Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo e Militante 
do Bloco de Esquerda de Portimão - www.joaobarbara.pt



A arrogância PS/Portimão no seu melhor!

ABRIL/MAIO 2018

Executivo PS contra a eliminação 
das portagens na Via do Infante 
e contra a requalificação total e 
adequada da EN125!
O Bloco de Esquerda apresentou em reunião de Câ-

mara, recentemente, uma Moção em que propunha “um 
Algarve livre de portagens e a requalificação total e 
adequada da EN125”, a qual foi reprovada pelo Exe-
cutivo Permanente, com 4 votos contra (Presidente e 
vereadores PS), 2 votos a favor (Bloco e CDS) e 1 abs-
tenção (PSD).
A referida Moção solicitava ao Governo que procedes-

se “à eliminação, com urgência, das portagens na Via 
do Infante/A22, à requalificação urgente da EN125, 
entre Olhão Nascente e Vila Real de Santo António 
e à correção, quanto antes, da sinalização horizon-
tal em alguns troços requalificados da EN125, entre 
Olhão e Vila do Bispo”.
A justificar o voto contra do PS, foi alegado que a si-

nistralidade estava a diminuir no Algarve, incluindo na 
EN125, o que é desmentido pelos dados fornecidos pela 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, com 
mais de 10.000 acidentes por ano na região e uma média 
anual nos últimos dois anos de 31 vítimas mortais e 177 
feridos graves. Trata-se efetivamente de uma tragédia e 
o fim das portagens levaria à sua diminuição drástica.
Por outro lado, o compromisso do PS em descer o cus-

to das portagens em 50% não foi concretizado, apenas 
foi aplicada uma redução de 15%, já anulada por vários 
aumentos. E como o valor das taxas de portagem na Via 
do Infante se encontrava 30% acima do custo médio das 
restantes ex-SCUTS a nível nacional, ainda ficou mais 
caro 15% no Algarve.
Também não colhe o argumento de que a situação fi-

nanceira do país não permite acabar com as portagens, o 
que é falso: além do país se encontrar um pouco melhor 
do que nos tempos da troika, a PPP da Via do Infante 
revela-se bastante ruinosa para o país. Além da cobrança 
das portagens, o Estado transfere anualmente para a PPP 
cerca de 40 milhões de euros e ainda paga as obras de 
manutenção da via. Inadmissível!
Também se afigura bastante lamentável o PS votar con-

tra a requalificação dos troços da EN125 entre Olhão e 
Vila Real de Santo António – que se encontram num es-
tado de grande degradação e que têm originado vários 
acidentes - desculpando-se com o visto do Tribunal de 

Contas – uma desculpa do atual governo que dura anos e 
que vem do tempo do governo PSD/CDS. 
Também não encontra justificação o voto contra a cor-

reção de alguns troços que foram objeto de obras. São 
muitas as vozes a reclamar face a clamorosos erros téc-
nicos dessa requalificação – como intermináveis traços 
contínuos em retas longas - e os acidentes continuam a 
ocorrer nestes troços.
Revela-se bastante gravosa esta posição do Executivo 

PS/Portimão quando podia ter manifestado um sinal po-
sitivo junto do Governo, contribuindo para o fim de um 
dos maiores constrangimentos e um dos maiores crimes 
económicos existentes no Algarve – a continuação de 
umas portagens injustas, erradas e ruinosas. O concelho 
de Portimão, as suas populações e empresas também são 
duramente atingidas pela continuação das portagens no 
Algarve. 
Dizer que se é contra as portagens e depois votar a fa-

vor da sua manutenção é simplesmente tentar enganar 
os cidadãos. É o que está a acontecer igualmente com 
o atual Primeiro-ministro – antes das eleições legislati-
vas de 2015 reconheceu que a EN125 era um cemitério 
e prometeu acabar com as portagens no Algarve, mas 
ainda não cumpriu a palavra dada. Palavra dada deve ser 
palavra honrada!
O que se espera é que a arrogância do PS em Portimão, 

escudado numa maioria absoluta em que mais de 60% 
dos eleitores se abstiveram nas últimas eleições autár-
quicas, não se afigure como prenúncio do aumento da 
arrogância do PS a nível regional e a nível nacional, in-
cluindo o próprio governo de António Costa.
Quanto ao Bloco de Esquerda, continuará a sua luta in-

transigente pela eliminação das portagens em Portimão, 
no Algarve e na Assembleia da República. Convém re-
cordar que durante a vigência do atual governo PS o 
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já apresentou 
na Assembleia da República 6 vezes propostas para abo-
lir as portagens na Via do Infante, todas inviabilizadas 
por PS, PSD e CDS. Uma vergonha! 
Uma nova proposta do Bloco será discutida e votada 

no Parlamento brevemente. Vamos ver se estas forças 
políticas irão estar a favor, ou estar novamente contra o 
Algarve e as suas populações!

JOÃO VASCONCELOS
Vereador em Portimão e deputado na Assembleia da República



O Bloco de Esquerda nas autarquias
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
PORTIMÃO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
PORTIMÃO

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
PORTIMÃO

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA 
MEXILHOEIRA GRANDE

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
ALVOR

Apresentamos aqui um resumo das várias moções, re-
comendações e outras propostas que o Bloco de Esquer-
da apresentou na Camara e Assembleia Municipais e nas 
Assembleias de Freguesia:

Março de 2018
- Moção por um Algarve livre da tragédia das portagens 

e pela requalificação total e adequada da EN125. Recu-
sada com os votos contra do PS e a abstenção do PSD.

Setembro de 2017
- Recomendação defendendo o desenvolvimento de 

uma app disponibilizando informação sobre os transpor-
tes públicos do concelho. Aprovada por unanimidade.

Dezembro de 2017
- Moção  apelando à reformulação e melhoria das li-

nhas de Vai-Vem que servem o concelho, adequando os 
horários e os percursos ao serviço das respetivas popula-
ções. Rejeitada com os votos contra do PS e a abstenção 
do NOS.
- Recomendação no sentido de que as novas lampadas 

da iluminação pública tenham pelo menos o mesmo po-
der de iluminação que as anteriores. Aprovada com a 
abstenção do CDS e do NOS.

Fevereiro 2018
- Recomendação no sentido de estudar soluções para o 

problema da seca, nomeadamente a construção de uma 
central de dessalinização. Rejeitada com os votos contra 
do PS e da CDU e a abstenção do CDS, do PSD e do 
NOS.

Dezembro de 2017
- Moção apelando à reformulação e melhoria das li-

nhas de Vai-Vem que servem a Pedra Mourinha, as 
Alfarrobeiras e outras localidades da freguesia, ade-
quando os horários e os percursos ao serviço das res-
petivas populações. Aprovada com o voto contra da 
CDU
- Recomendação para que seja feito um levantamen-

to das ruas da freguesia em que a iluminação não fun-
ciona, a fim de que as entidades competentes resol-
vam essas situações.

Dezembro de 2017
- Moção pelo desassoreamento da ria de Alvor. Re-

jeitada com os votos contra do PS (a CDU não parti-
cipou na votação).
- Moção apelando à reformulação e melhoria das li-

nhas de Vai-Vem que servem a freguesia, adequando 
os horários e os percursos ao serviço das respetivas 
populações. Rejeitada com os votos contra do PS (a 
CDU não participou na votação).

Dezembro de 2017
- Moção apelando à reformulação e melhoria das li-

nhas de Vai-Vem da Mexilhoeira, Figueira e outras 
localidades da freguesia, adequando os horários e os 
percursos ao serviço das respetivas populações. Re-
jeitada com o voto contra do PS e a abstenção do PSD.
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