
Ata nº 6 da Assembleia de Freguesia 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 
No dia vinte e seis do mês Junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos, reuniu em Sessão Ordinária, no edifício da sede da União de Freguesias de Aldoar, 
Foz do Douro e Nevogilde, sita na Rua da Vilarinha, 1090, a Assembleia de Freguesia da 
UFAFDN, com as seguintes presenças: 

Nuno Alexandre Ferreira Cabral de Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia 
(Porto, O Nosso Partido); 

Maria Benedita Mattos Chaves Pinheiro Torres em substituição de Joana Filipa Antunes Cunha 
de Miranda, Primeira Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia (Porto, O Nosso 
Partido); 

Maria Pestana da Luz Pereira Ramos, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia 
(Porto, O Nosso Partido); 

Carlos Alberto Pereira Dias de Magalhães (Porto, O Nosso Partido); 

Manuel Paulo Teixeira em substituição de Filipe Lello Ortigão Carvalho Guimarães (Porto, O 
Nosso Partido); 

Hugo Almeida de Azevedo Meireles (Porto, O Nosso Partido); 

José Esteves de Aguiar em substituição de Rui Manuel Pinto Livramento (Porto, O Nosso 
Partido); 

Maria da Conceição da Silva Castro (Porto, O Nosso Partido); 

Maria Manuel Janardo Pereira Ferreira Rosa Archer de Carvalho (Porto, O Nosso Partido); 

Vasco Eduardo Formigal Mourão (Porto, O Nosso Partido); 

Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima (Porto Forte); 

Domingos Dias Gomes (Porto Forte); 

Francisco Manuel de Castro Magalhães Marques Aguiar (Porto Forte); 

Joaquim Eduardo Brandão Alves (PS); 

Manuel Neves de Carvalho (PS); 

Paula Maria Gomes Ferreira Santos Marújo (PS); 



Miguel Jorge Arcos dos Santos em substituição de Vítor Manuel Gonçalves Arcos (PS); 

Luís Fernando Almeida Socorro (PS); 

João Miguel Vilaça Teixeira de Barros (CDU). 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

Tomaram a palavra alguns deputados para discutir a ata da sessão anterior, anunciando 
certas incorreções e sugerindo alterações. 

O deputado João Barros interveio ainda dizendo que não votaria por não ter estado presente 
na sessão anterior. 

Foi votada a incorporação das demais alterações na Ata com um voto de abstenção da CDU, 
um voto de abstenção e quatro votos a favor do PS, três votos a favor do PSD, um voto de 
abstenção e nove votos a favor da bancada “Porto, O Nosso Partido”. 

Iniciou-se a intervenção do Público com a inscrição do Sr. Álvaro Fragata, Sr.ª D. Florida Melo, 
Sr. António Melo e Sr.ª D. Maria José Arcos. 

Pediu a palavra o Sr. Álvaro Fragata, manifestando as suas preocupações relativamente ao 
Centro de Dia de Aldoar, que estava prometido estar pronto em Fevereiro e já com condições 
adequadas, mas os fregueses não tinham ainda acesso ao mesmo. Assim, pediu ao Presidente 
da União que interviesse na Câmara, por forma a proteger os acamados. Solicitou justificações 
quanto à sepultura de não residentes nos cemitérios de Aldoar. 

Tomou a palavra a Sr.ª Florida Melo, perguntando onde estaria o jardineiro do cemitério, pois 
tinha acontecido um funeral há seis meses e o tapete do relvado ainda não estava nesse sítio. 
Disse também que o muro do cemitério estava uma desgraça e as luzes à noite não estavam 
ligadas. Concluiu perguntando onde estava a rusga de Aldoar. 

Pediu a palavra o Sr. António Melo perguntando se era boa a água da bica e quando se 
realizaria o passeio dos idosos. 

Tomou a palavra a Sr.ª Maria José Arcos, diretora da ACAA, na expectativa de saber o motivo 
da não convocação da ACAA em reuniões para efeitos de lazer; e dizendo que esta associação 
não estava atrás de subsídios, mas que a cultura tinha de ser cada vez mais forte. 

O Presidente da União, Dr. Nuno Ortigão, pediu a palavra, cumprimentando todos os 
presentes.  

Em resposta ao Sr. Álvaro Fragata, disse fazer dele as suas palavras relativamente ao Centro 
do Dia e acrescentou que o padre Adelino Maia tinha esperança de estar já a mudar de 



instalações. Afirmou que era permitido uma pessoa de fora ser sepultada onde quisesse, o 
que incluía Aldoar. 

Ao esclarecer a Sr.ª D. Florida Melo, referiu não ter ouvido falar de tais falhas no cemitério e 
que as funcionárias não se tinham queixado da polivalência de funções; ainda assim, uma das 
partes do Orçamento tinha que ver com o investimento na melhoria dos cemitérios. A 
reclamação no que diz respeito às luzes era comum às três freguesias. Quanto às rusgas, tinha 
sido decidido haver uma rusga por União e disse ter aprendido pessoalmente a lição. 

Em relação à intervenção do Sr. António Melo, o Presidente da União disse ter sido sempre 
avisado que a água da bica não era para consumo, contudo as pessoas poderiam utilizá-la, 
por exemplo, para lavar carros. Disse que existirá um passeio para os idosos da União. 

Esclarecendo a Srª D. Maria José Arcos, o Presidente da União afirmou receber com muito 
gosto a ACAA e que o atraso era derivado do grande número de coletividades: o grupo era 
dinâmico e as primeiras instituições são as que querem por elas próprias mostrar as suas 
iniciativas; a ACAA acabaria por ser chamada. 

 

Período da Ordem do Dia 

Iniciou-se o período da ordem do dia, tendo sido, de imediato, apresentada uma Moção pela 
deputada Andreia Lima (que se junta em anexo) relacionada com a autorização prévia e 
genérica e que iria ser subscrita pelo PSD e PS. 

A moção foi aceite por unanimidade. 

Procedeu-se à discussão da mesma. 

Interveio o deputado Luís Socorro dizendo que esta lei era globalmente negativa, mas que 
incidia no facto de o Executivo ter de arranjar uma maneira de obter aprovação da A.F. para 
os seus projetos, sendo esse o aspecto transparente da lei em causa. 

Pediu a palavra o deputado Hugo Meireles, dizendo que o que tinham aceitado votar era uma 
delegação de competências à Junta, logo estava de acordo em trazer à A.F. os protocolos para 
os dar a conhecer, não fazendo sentido convocar Assembleias Extraordinárias para os assinar. 

Interveio a deputada Andreia Lima referindo que a lei explicita que a A.F. tem de autorizar os 
protocolos a celebrar e deste modo, precisa de ter acesso aos documentos; de resto, a 
negociação com as entidades era função da Junta. O que tinha sido aprovado consistia, 
porém, numa autorização prévia. 

Pediu a palavra o deputado Manuel Neves, dizendo que não era necessária fazer para cada 
situação uma Assembleia, mas era necessário conhecerem os protocolos feitos. 



Interveio a deputada Andreia Lima referindo que não havia divergência da lei e que se assim 
se continuasse e fosse considerado ilegal, então todos os contratos seriam anulados. Disse 
também não poder ser o órgão que executa aquele que fiscaliza as próprias ações. 

Pediu a palavra o deputado Hugo Meireles sugerindo que a moção fosse votada em dois 
pontos – um relativo à apreciação dos protocolos já celebrados; outro que tinha em conta a 
anulação da autorização prévia e genérica concedida anteriormente. 

Interveio a deputada Andreia Lima dizendo que mantinha a intenção da Moção ser votada na 
globalidade. 

A Moção foi reprovada com um voto a favor da CDU, cinco votos a favor do PS, três votos a 
favor do PSD e dez votos contra da bancada “Porto, O Nosso Partido”. 

A deputada Andreia Lima apresentou uma Proposta de Recomendação anexa a esta Ata 
referente à construção do centro social de São Martinho de Aldoar.  

A Proposta de Recomendação foi admitida por unanimidade. 

A Proposta de Recomendação foi aprovada por unanimidade. 

Interveio o deputado João Barros pedindo para ser resolvida uma situação da STCP relativa a 
um pedido de cobertura numa paragem. Referiu ainda a fraca iluminação do Bairro Fonte da 
Moura e as várias obras prometidas e ainda não começadas em Aldoar. 

 

Ponto Um – Apreciação e votação da Proposta de novas Taxas do Mercado da Foz 

Pediu a palavra o deputado Hugo Meireles dizendo que este ponto da Ordem de Trabalhos ia 
ser retirado, pois as taxas não estavam ainda regulamentadas. 

Interveio a deputada Andreia Lima referindo que nem toda a documentação lhe tinha 
chegado, inclusive a referente às taxas. 

Interveio a deputada Paula Marujo queixando-se da mesma situação. 

Pediu a palavra o deputado Luís Socorro perguntando, relativamente às taxas do Mercado da 
Foz, se as pessoas passam taxas ou aluguer e ainda qual o critério que deu ocupação física à 
loja dos leitões. Agradeceu a informação que têm vindo a receber sobre as atividades. 

Interveio a deputada Andreia Lima dizendo que pretendiam perceber as razões pelas quais 
este ponto ia ser retirado. 

Pediu a palavra o Presidente da União, Dr. Nuno Ortigão, começando por responder ao 
deputado Luís Socorro, dizendo que a loja já tinha sido do anterior Executivo da Foz, que as 



pessoas no Mercado pagavam uma taxa e que os deputados da A.F. seriam sempre 
informados porque era questão do Executivo que assim fosse. Respondendo à deputada 
Andreia Lima, referiu que se depararam com um Regulamento caduco, que os lojistas do 
Mercado da Foz não tinham ideia do que estavam a pagar e que a ideia era eliminar uma das 
taxas mas tal não foi possível; assim, o objetivo último era o de eliminar uma coisa mal feita. 

Ponto Dois – Apreciação e votação da Proposta da Primeira Revisão do Orçamento dois mil 
e catorze (Doc….) 

Pediu a palavra o Presidente da União, Dr. Nuno Ortigão, para apresentar o documento. 

Interveio a deputada Andreia Lima perguntando o motivo de certos montantes atribuídos a 
áreas específicas, nomeadamente publicidade, consultadoria e outros trabalhos. 

Interveio o deputado João Barros comentando as receitas do cemitério, pois, afinal de contas, 
este estaria a dar dinheiro; pediu ainda explicação relativamente aos valores acrescidos de 
despesa prevista em parques e jardins, equipamentos administrativos e publicidade. 

Interveio o deputado Luís Socorro questionando acerca da verba de trezentos e quarenta e 
sete mil euros. 

Pediu a palavra o Tesoureiro, Dr. André Machado Vaz, esclarecendo que muitas modificações 
já tinham sido feitas e aprovadas pelo Executivo não precisando de vir à A.F.. Respondeu, de 
seguida, aos vários deputados: estimavam cerca de trinta mil euros para obras no Mercado 
da Foz; relativamente à Publicidade, pretendia-se reforçar a comunicação visual; fazia-se uma 
estimativa de gasto de trinta mil euros indicativos em obras do cemitério; era uma falha a 
falta de parques infantis, estimando-se cerca de sessenta mil euros para construção de dois 
parques; o montante relativo aos equipamentos administrativos derivava da intenção de 
realizar obras nas instituições que recebem os fregueses e “reabilitação” de equipamentos 
informáticos e finalmente, respondendo ao deputado Luís Socorro, disse existir um saldo da 
anterior gestão orçamental e não terem ainda noção das dimensões no que diz respeito às 
instalações, nomeadamente da Foz, e obra. 

Interveio o deputado João Barros falando novamente das receitas do cemitério. 

Pediu a palavra o Tesoureiro da Junta dizendo que tinha sido dito que a intenção com as novas 
taxas não era arrecadar receita, apenas de não a perder e que na revisão posterior iriam 
cumprir a palavra. 

Interveio a deputada Andreia Lima perguntando onde iriam ser construídos os dois parques 
anunciados. 



Pediu a palavra o Presidente da União dizendo que tal não dependia apenas da vontade, 
embora pensassem construir em Aldoar e na Foz. 

Ponto Três – Apreciação da Informação escrita do Sr. Presidente da União de Freguesias, 
nos termos da alínea e) do artigo 9º da Lei 75/2013  

Pediu a palavra o Presidente da União, Dr. Nuno Ortigão, para apresentar o documento. 
Afirmou estarem muito confiantes no trabalho desenvolvido e a intenção de avançar para 
começar a ajudar cada vez mais quem precisa. Disse ainda terem noção do que é a gestão da 
União e da capacidade dos funcionários. 

Interveio a deputada Andreia Lima referindo que foi comunicado o início da abertura do Dia 
do Mercado da Foz, mas o programa não o tinha sido. Perguntou qual era a preparação que 
o Executivo tinha em eventos continuados da União, o que tinha acontecido no S. João, 
nomeadamente, quais as combinações que tinham sido feitas com o Porto Lazer e ainda 
relativamente às festas de São Bartolomeu, quais os apoios que a Junta estava a promover. 
Questionou ainda acerca das coletividade que tiveram apoios e disse que era preciso publicar 
no site documentos referentes a contas e que o site tinha efetivamente de “andar para a 
frente”. 

Interveio o deputado Miguel Arcos questionando qual era a situação final das Rusgas e a quem 
tinha sido atribuída a competência de as realizar. 

Interveio o deputado João Barros comentando que, nas comemorações do vinte e cinco de 
Abril realizadas pela Junta, a mobilização tinha ficado aquém do que seria expectável. 
Perguntou ainda como estava o problema das Águas do Porto, depois de realizada uma 
reunião. Disse terem sido feitas ainda poucas iniciativas para os jovens. 

Pediu a palavra o Presidente da União, Dr. Nuno Ortigão, respondendo aos vários deputados: 
as atividades do Mercado da Foz não tinham sido publicitadas pois tinham sido feitas em 
parceria com a Porto Lazer e só à última da hora tinham sido avisados do programa; no que 
diz respeito à continuidade de eventos, a posição era de apoiar o que se fazia bem; o que 
tinha visto de espontaneidade defendeu junto da Porto Lazer, por forma a manter a iniciativa 
das pessoas; disse não lhe agradar o tinha sido feito na Foz pela Porto Lazer nas festas de S. 
João; relativamente às festas de S. Bartolomeu, o Cortejo Traje de Papel era único e pensava 
que iriam ter muitos mais participantes; as Rusgas tinham sido uma lição, não tendo sido 
entregues a ninguém – Orfeão informou que já estava em ensaios e a preocupação foi então 
a de juntar as freguesias – e quem apoiava as Rusgas de S. João era o Porto Lazer; 
relativamente às atividades com os jovens, o ATL era responsável por isso e estavam 
satisfeitos e tinha-se também a vontade de alargar o Projeto Trajetórias, na Foz, à União. 



Interveio o deputado Miguel Arcos perguntando que tipo de apoios ia a Junta fornecer ao 
Orfeão. 

Pediu a palavra o Presidente da União referindo que o Orfeão ajudou a União a ficar bem 
representada. 

Interveio o deputado Luís Socorro dizendo que estava de acordo com a visão do Presidente 
da União no tratamento de coletividades, uma vez que a Junta deveria promover a 
dinamização social/desportiva; conquanto tal tinha de ser feito com critérios, como a sua 
legalização, terem estatutos e conta em dia, sendo necessário estar atento a isso. 

Interveio a deputada Paula Marujo questionando a razão pela qual se tinha dado mil euros ao 
Paraíso para realização de uma sardinhada. Disse também ter visto em editais apoios a 
associações. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima dizendo, relativamente às Rusgas, que não fazia 
sentido, no primeiro ano de União, não participarem associações de todas as freguesias, e 
que era muito importante a participação de todas estas nas festas de S. Bartolomeu. 

Pediu a palavra o Presidente da União, Dr. Nuno Ortigão, afirmando que não tinha nenhum 
acordo celebrado com as coletividades e que não tinha sido dado dinheiro algum, apenas 
apoio. Explicou que existiam modi operandi muito diferentes no que concerne aos apoios nas 
freguesias. 

Por último, tomou a palavra o tesoureiro, André Machado Vaz em defesa de honra, 
relativamente a uma interpelação do Sr. António Melo.  

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida em voz alta e 
aprovada, vai ser assinada pelos presentes: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


