
Ata nº 9 da Assembleia de Freguesia 

da 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 

 

No dia vinte e sete do mês de Novembro 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, sito na Rua da Vilarinha, 1090, a Assembleia 

de Freguesia da UFAFDN, com as seguintes presenças: 

 

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) 

Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima (Porto Forte) 

Domingos Soares (Porto Forte) 

Francisco Manuel de Castro Magalhães Marques Aguiar (Porto Forte) 

Miguel Jorge Arcos dos Santos (PS) 

Luís Fernando Socorro Almeida (PS) 

Manuel Neves de Carvalho (PS) 

Paula Maria Gomes Sequeira Santos Marujo (PS) 

Vítor Manuel Gonçalves Arcos (PS) 

João Miguel Vilaça Teixeira de Barros (CDU) 

Álvaro Manuel Nunes Silva Oliveira (Porto, O Nosso Partido) 

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

Filipe Lello Ortigão de Carvalho Guimarães (Porto, O Nosso Partido) 

Vasco Eduardo Formigal Mourão (Porto, O Nosso Partido) 

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

Margarida Mota (Porto, O Nosso Partido) 



Rui Manuel Livramento Silva (Porto, O Nosso Partido) 

José Manuel Lobo de Ávila Esteves de Aguiar (Porto, O Nosso Partido) 

 

 

Iniciou-se a Assembleia, procedendo-se à substituição do Presidente da Mesa, Nuno 

Carvalho que, por motivo de doença, não compareceu. Assim, tomou esta função a 1ª 

Secretária, Joana Miranda, nos termos do nº 4 do art.º 17º do Regimento, tendo exercido a 

função de 1ª Secretária a deputada Maria Ramos e de 2º Secretário o deputado José Manuel 

Lobo D’Ávila Esteves de Aguiar, designado nos termos do nº 5 do mesmo artigo do Regimento. 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

 

Ponto Um: Leitura e Aprovação da Ata da Reunião da Assembleia de Freguesia do dia 

vinte e cinco de Setembro de dois mil e catorze 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, reiterando as sugestões à ata que enviara 

por e-mail, tendo referido que já tivera obtido resposta às mesmas. Acrescentou que não 

podia haver nas atas vocábulos em destaque. 

Pediu a palavra o deputado Luís Socorro, alegando que existiam múltiplas falhas nas 

atas, nomeadamente erros ortográficos, divergência no tratamento dos deputados, falta de 

escrita por extenso e expressões entre aspas com sentido figurativo, sugerindo, neste sentido, 

a criação de uma entidade revisora que verificasse a conformidade do documento. 

Interveio a deputada Joana Miranda, na qualidade de Secretária da Mesa e em defesa 

de honra, pedindo desculpa por qualquer falha que pudesse ter ocorrido, referindo que era 

difícil registar tudo quanto se passava na assembleia, tanto mais que não tinha havido até 

então sistema de gravação que pudesse auxiliar as secretárias, podendo estas socorrer-se 

apenas das suas notas. Assegurou, de seguida, que as recomendações da deputada Andreia 

Lima já tinham sido incluídas na ata.  

Mais informou, a propósito do pedido do deputado João Barros de transcrição das 

suas intervenções para as atas, que a isso não eram obrigadas, tendo em conta o disposto no 

nº 1 do art.º 30º do Regimento – “…é lavrada ata que deve conter o resumo do que de 

essencial nela se tiver passado…”. Apelou ainda a que, se fosse intenção dos deputados fazer 

integrar totalmente as suas intervenções, entregassem o documento com o respetivo 

conteúdo, como dispõe o nº 2 do mesmo artigo do Regimento – “A Mesa deve anexar às atas 



resumidas o teor das intervenções sempre que os autores destas lhes façam entrega dos 

respetivos textos…” – tal como era feito por algumas bancadas. 

Em resposta ao deputado Luís Socorro, pediu que fossem indicados os erros 

ortográficos alegadamente existentes, não tendo obtido resposta. Em relação ao facto de 

aparecerem palavras nas atas entre aspas com sentidos figurativos, respondeu 

negativamente, afirmando que todas as expressões entre aspas vertidas nas atas eram 

transcrições cristalinas do que se passava na assembleia, dado o esforço feito pelas 

secretárias no sentido de reproduzir com a máxima transparência a realidade dos factos. Pela 

mesma razão, mencionou a possibilidade de se poderem encontrar frases em tom coloquial 

ou, por outro lado, de serem omitidos, em casos-limite, excertos de intervenções, quando 

estes pudessem pôr em causa a reputação da Assembleia ou do interveniente em causa 

(sendo este deputado(a) ou público), exatamente por ser difícil harmonizar as duas 

preocupações – a da descrição fiel do que se tenha passado e o facto de estarmos a elaborar 

um documento oficial. 

Perante tais insinuações, propôs que fosse lida a ata para que se comprovasse a 

idoneidade das secretárias. 

Pediu a palavra o deputado Francisco Aguiar, salientando que não estava a ser posta 

em causa a competência das Secretárias da A.F., sugerindo que se dispensasse a leitura da 

ata. 

Foi dispensada a leitura da Ata em questão, por unanimidade. 

A Ata foi aprovada com zero votos contra, cinco abstenções do P.S., duas abstenções 

do P.S.D., uma abstenção da bancada “Porto, Nosso Partido”, um voto a favor da C.D.U., um 

voto a favor do P.S.D. e nove votos da bancada “Porto, Nosso Partido”. 

 

Ponto dois: discussão e deliberação de qualquer assunto de interesse para a União de 

Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

Interveio o Sr. Álvaro Neves, que, referindo o problema do terreno da Rua de Vila-

Nova 341, reservado para o Instituto Nacional do Sangue, apelou a uma intervenção por parte 

da Junta. 

Interveio o Presidente da União, garantindo que iria chamar a atenção do órgão de 

fiscalização para que este intercedesse. 

 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, congratulando, em nome do P.S.D., pela 

inauguração do Centro Social de São Martinho de Aldoar. Disse orgulharem-se do evento e 

das instalações que a Paróquia conseguiu para aquele edifício. A deputada fez ainda um 



pedido de esclarecimento relativamente a informações sobre a iluminação de Natal em 

Aldoar, nomeadamente se tinha sido a Junta a ter a iniciativa de iluminar a Rua Martim Moniz. 

Interveio o deputado João Barros, começando por congratular pelo Centro de Dia; de 

seguida, falou acerca dos inúmeros assaltos que ocorriam com frequência nas Ruas Martim 

Moniz e Pedra Verde, sugerindo que se influenciasse a Polícia a atuar de outra forma. 

Interveio o deputado Manuel Carvalho que, aludindo ao mau estado do passeio da Foz 

e de Nevogilde e das escadas do Molhe, apelou ao Executivo para que este procedesse no 

sentido de minimizar as maleitas.  

Interveio o deputado Domingos Soares, em nome da Comissão de Obras da Paróquia, 

agradecendo o donativo. 

Tomou a palavra o Presidente da União, dizendo, em resposta à deputada Andreia 

Lima, que a iluminação da Rua da Vilarinha tinha sido iniciativa do Executivo. Explicou que a 

Câmara elegia uma artéria a iluminar, mas que a Junta tinha decidido ir mais longe, 

possibilitando também a iluminação da Rua Diu e Martinho Moniz, por exemplo, tendo a 

escolha dependido da movimentação de pessoas nos locais. Dirigindo-se ao deputado João 

Barros, disse estar totalmente de acordo quanto aos assaltos, tendo até já comentado a 

questão com o Comandante da P.S.P. no Conselho Municipal de Segurança. Acrescentou ter 

reforçado o pedido relativamente às paragens da S.T.C.P. (problema já referido pelo 

deputado na anterior Assembleia). Em relação à questão da Orla Marítima, mencionada pelo 

deputado Manuel Carvalho, disse existir um problema de requalificação, revelando uma 

preocupação maior com as más condições das escadas do Molhe. Agradeceu as palavras de 

Domingos Gomes. 

Pediu a palavra o deputado João Barros, dizendo que na última A.F. também tinha 

falado do problema dos cruzamentos, tendo existido um pequeno avanço, não obstante a 

falta de solução, questionando, por isso, se tinha havido diligência acerca dos mesmos. 

Perguntou, também, se o Contrato dos C.T.T. tinha permanecido nos mesmos termos. Referiu 

que a zona da Fonte da Moura tinha uma iluminação péssima. 

Interveio o deputado Manuel Carvalho, questionando se seria possível fazer um 

estudo da solução para a zona desde a Paróquia dos Dominicanos (Paróquia de Cristo Rei) até 

à entrada da Av. Marechal Gomes da Costa. 

Interveio o deputado Vasco Mourão, dizendo que a maior parte dos assaltos na Foz 

tinha origem nos “arrumadores” e que esse problema teria de ser controlado. 

Pediu a palavra o Presidente da União, dizendo, relativamente à Av. Marechal Gomes 

da Costa, que sabia existir um plano de reconstrução, não conseguindo precisar os seus 

pormenores. No que concerne ao contrato com os C.T.T., este tinha sido renovado com 

condições mais vantajosas. Quanto a Aldoar, mencionou existirem ruas com dois sentidos ou 



estacionamento que não faziam sentido algum, dando como exemplo o Bairro Leão XIII em 

que as pessoas pediam a requalificação da zona envolvente e não da habitação. Concordou 

com o facto de o Bairro Fonte da Moura estar mal iluminado. Dirigindo-se ao deputado Vasco 

Mourão, disse considerar as leis relativamente ao licenciamento dos “arrumadores” absurdas 

e que, portanto, o processo não estava a ser de fácil decisão.  

Interveio o deputado Luís Socorro, referindo que esta questão relativa aos 

arrumadores era uma forma de lançar um estigma. Segundo o deputado, o que a Junta 

deveria fazer era abrir concurso para “arrumadores”, pois todas as pessoas têm direito a 

profissão e querer melhores condições. 

Interveio o deputado Vasco Mourão, dizendo que a maior parte dos arrumadores não 

queria deixar de o ser, sustentando a sua afirmação pelo seu contacto diário com essa 

realidade por trabalhar na zona onde ocorrem mais assaltos. 

O deputado João Barros apresentou uma Moção (Doc. 1), apresentada em anexo.  

A Moção foi aceite por unanimidade. 

Procedeu-se à discussão. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, dizendo que o P.S.D. iria votar contra, pois 

entendiam que havia alguma lógica naquele tipo de contratos. 

Interveio o deputado Hugo Meireles, dizendo fazer suas as palavras da deputada 

Andreia Lima. Referiu desconhecer em pormenor o processo, não obstante não ser contra a 

utilização dos parcómetros, já que estes ajudavam a regulamentação das ruas. 

Interveio o deputado João Barros, questionando a relação entre os parcómetros e 

aquele tipo de regulamentação, bem como se estavam de acordo com aqueles preços. 

A votação foi chumbada com três votos contra do P.S.D., oito votos contra da bancada 

“Porto, Nosso Partido”, duas abstenções da bancada “Porto, Nosso Partido”, cinco votos a 

favor do P.S. e um voto a favor da C.D.U.. 

 

Período da Ordem do Dia 

 

Ponto Um: Apreciação e Aprovação das Propostas do Orçamento e Opções do Plano para 

o ano de dois mil e quinze 

Tomou a palavra o Presidente da União, começando por dizer que, naquele momento, 

tinham um conhecimento mais profundo da realidade. Quanto à organização do Orçamento, 

consideraram pertinente aproximá-lo do da Câmara Municipal, referindo que a aposta maior 



tinha sido a social, pretendendo também realizar eventos que apoiassem as coletividades, 

bem como atividades junto de agrupamentos. Informou que estavam a aliar-se sobretudo às 

pessoas que os procuravam, proactivamente, com boas ideias. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, referindo que este plano era o primeiro a 

ser integralmente responsabilidade do Executivo. A deputada salientou o facto de o Estatuto 

da Oposição, não ter sido, na sua opinião, feito da melhor forma, já que o Executivo tinha de 

ouvir a oposição e os documentos tinham sido enviados por e-mail, praticamente já 

definitivos, dando apenas um limite de horas muito reduzido aos deputados para responder. 

Em relação ao documento, disse considerar ser um documento estratégico, com medidas 

pouco concretas, dando como exemplo, no tópico da Ação Social, o facto de se referir a 

intenção de combater as emergências sociais, não indicando o modo de actuação, o que seria 

importante saber para as conseguir fazer corresponder ao Orçamento. A deputada 

questionou também quanto é que iria ser especificamente gasto para o lar de idosos na Foz 

e, relativamente ao site, quando é que seria dado a conhecer. 

Interveio o deputado Miguel Arcos, referindo a falta de medidas existentes no 

documento relativas à Juventude. Questionou ainda o facto de a faixa etária considerada 

neste tópico não ser mais abrangente. 

Interveio o deputado João Barros, declarando que, enquanto oposição, gostava de 

debater e que se o tivessem feito, o documento estaria mais completo.  

Interveio o deputado Luís Socorro, dizendo estar de acordo com a deputada Andreia 

Lima relativamente ao não cumprimento do Estatuto da Oposição, apelando para que tal não 

se repetisse nas próximas Assembleias. Referiu que não considerava o documento 

estratégico, visto não expressar resultados esperados, metas ou objetivos, isto é, não dar 

alguma ideia de como a Junta iria trabalhar no próximo ano. No que diz respeito ao site, disse 

estar ansiosamente à espera. Perguntou, para além disso, de que forma se iria promover o 

desenvolvimento do GIP da Junta, nomeadamente se iria fazer-se algum concurso. 

Pediu a palavra o deputado Manuel Carvalho, dizendo que dado o prazo que foi dado 

aos deputados para responder, este documento poderia ser considerado ilegal. O documento 

era, na sua perspetiva, muito vago e, pelo contrário, deveria ser concreto para, no fim do ano, 

se poder confirmar o que realmente tivesse sido realizado e se dentro dos moldes previstos. 

A deputada Andreia Lima, após informação, disse ter conseguido verificar a ligação e 

constatado que existia o site, embora este não viesse referenciado no motor de busca Google. 

Pediu a palavra o Presidente da União, dizendo que as informações devem ser 

apresentadas em prazo conveniente, que não está especificado, logo o Estatuto de Oposição 

tinha sido cumprido, não se podendo falar em ilegalidade. Mais referiu que o prazo foi 

alargado, a pedido do P.S.. Por sua vez, as sugestões dadas pelos deputados foram 

basicamente as que estavam no G.O.P. de dois mil e catorze. Dirigindo-se ao deputado Miguel 



Arcos, sugeriu a leitura da parte do G.O.P. do anterior mandato alusiva à Juventude. 

Relativamente ao facto de os deputados terem considerado o documento vago, disse que 

entendia que quisessem julgar o trabalho, tendo porém sido sempre informados os 

deputados todos os meses, sendo-lhes facultado protocolos, documentos, etc. Por último, o 

Presidente da União assegurou estar todos os dias disponível e recetível a sugestões. 

Interveio o deputado Luís Socorro, dizendo que existia inovação nas propostas 

entregues e que continham ideias que gostariam que fossem consideradas – entre outras, o 

concurso público, com pelo menos três concorrentes, para quaisquer obras feitas na Junta, 

apesar de não existir essa obrigatoriedade por lei. O deputado disse que, no entanto, teriam 

o seu apoio, por considerar que o papel dos deputados devesse ser construtivo. 

Pediu a palavra o deputado Miguel Arcos, dizendo que só pedira uma justificação. 

Tinha orgulho no trabalho do passado, porém o Presidente da União tinha-se candidatado 

contra o documento anterior, pelo que não se podia justificar pela proximidade deste com o 

atual. 

Interveio a deputada Andreia Lima, referindo que a Oposição entendia que houve 

violação do Estatuto, uma vez que este documento deveria ter sido uma proposta e não ter 

sido, logo à partida, fechado. A deputada acrescentou que este alerta servia também para 

que os procedimentos futuros fossem diferentes. 

Interveio o deputado João Barros dizendo que não teriam surgido todas estas 

questões se tivesse realmente havido debate. 

Tomou a palavra o Tesoureiro da União, dizendo que só futuramente poderiam 

cabimentar as despesas, pois naquele momento não tinham capital para fazer face às 

mesmas, sendo os investimentos sempre dependentes das despesas de capital. 

O documento foi aprovado com um voto contra da C.D.U., cinco votos contra do P.S., 

três votos contra do P.S.D., zero abstenções e dez votos a favor da bancada “Porto, Nosso 

Partido”. 

O deputado Manuel Carvalho fez uma declaração de voto que se junta em anexo (Doc. 

2). 

 

Ponto Dois: Proposta de autorização prévia para os compromissos plurianuais nos termos 

do artº 6.º, nº 2, da Lei nº 8/2012 e artº 12º, do DL nº 127/2012  

Interveio o deputado Luís Socorro, dizendo que o P.S. iria votar contra, o que não tinha 

nada que ver com questões morais ou desconfiança nas palavras do Presidente da União. 

Pediu a palavra o deputado João Barros, dizendo tratar-se de uma questão meramente 

política. 



Interveio a deputada Andreia Lima, referindo não se tratar de uma questão de 

desconfiança, mas de cumprimento da lei, afirmando que, no seu entender, esta lei não 

deveria ser cumprida da forma como tinha sido. Disse ainda que os protocolos relativamente 

ao ATL poderiam ter sido dados a conhecer, antes de serem assinados. 

A proposta foi aprovada com um voto contra da C.D.U., cinco votos contra do P.S., três 

votos contra do P.S.D., zero abstenções e dez votos a favor da bancada “Porto, Nosso 

Partido”. 

 

Ponto Três: Informação escrita do Sr. Presidente da União de Freguesias, nos termos da 

alínea e), do artº 9.º, da Lei nº 75/2013 

Pediu a palavra o Presidente da União, que começou por manifestar a sua estranheza 

relativamente ao acordo com o ATL de Aldoar, por passados sete anos, tenha sido, finalmente, 

cumprida a lei. Revelou o resultado, dizendo terem assegurado o posto de trabalho de todos 

os funcionários, tendo conseguido salvar mais um. Disse ainda que os deputados iriam 

receber informação mensal acerca de S. Bartolomeu. Quanto às contas, continuavam a pagar 

tempestivamente e tinham conseguido um saldo de dez mil euros. 

Interveio a deputada Paula Marújo, questionando acerca do modo como iriam ser 

feitas as cedências e se existiria um montante, no que concerne à informação constante da 

folha quatro do próprio documento. 

Tomou a palavra o Presidente da União, dizendo que o acordo que foi feito foi 

tripartido entre quem usa os pavilhões e que pagavam até quatro mil e quinhentos euros a 

cada um dos clubes, sendo o pagamento feito diretamente aos agrupamentos. 

Interveio o deputado Domingos Soares, questionando o futuro das instalações do piso 

de baixo do edifício onde se realizava a Assembleia. 

Interveio o Presidente da União, esclarecendo que tinham intenção de que parte dos 

serviços passassem para o piso de baixo, para que as pessoas não tivessem de subir as 

escadas. Tinham também como objetivo reestruturar o espaço, trazer empresas e mais 

valências sociais – Projeto em parceria com a Universidade Católica. Estavam igualmente à 

espera de serem recebidos em breve na Universidade Lusíada por forma a incluí-la em 

projetos em Aldoar. 

Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, pedindo informação acerca do fundo social 

da Câmara, nomeadamente se a Junta iria indicar famílias e, no caso afirmativo, com que 

critério, e se já saberiam que I.P.S.S. indicar para entrega do montante. Questionou também 

sobre a dívida anterior à Águas do Porto e se poderia ser facultada e à conta das festas de S. 

Bartolomeu. Referiu que todos os documentos timbrados tinham de ter os brasões das três 



freguesias e apelou ao cumprimento da lei, através da inclusão dos documentos no site, uma 

vez que este já existia. 

Interveio o deputado João Barros perguntando que critério seria usado para distribuir 

os cabazes de Natal pelas famílias desfavorecidas. 

Tomou a palavra o Presidente da União, dizendo, em reposta à deputada Andreia 

Lima, que o critério era a ordem de entrada, e que indicariam uma I.P.S.S. na área da 

deficiência – A.P.P.A.C.D.M.. Quanto à conta das festas de S. Bartolomeu, disse ter de esperar 

pois queria partilhar com todos os deputados; quanto à dívida, iria pedi-la à empresa Águas 

do Porto, apesar de, desde a tomada de posse, a dívida ser nula, ou seja, não se ter 

aumentado a que já existia. Relativamente aos cabazes de Natal, respondendo ao deputado 

João Barros, disse que estavam a juntar as práticas das três freguesias, tentando fazer o maior 

número de cabazes possível e da forma mais equitativa possível. 

Pediu a palavra o deputado Luís Socorro, referindo, no que diz respeito a associações 

de moradores, que nem em Aldoar, nem na Foz, estavam, naquele momento, instituídas 

legalmente, uma vez que tinham de ter atividade social, relatório de atividades anual, etc. 

Embora em anos anteriores, tivessem sido instrumentos de mobilização e resolução de 

problemas, as comissões de moradores, não se adequavam, hoje em dia, às realidades dos 

bairros sociais. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. 

 

 

 

 


