
Ata nº 12 da Assembleia de Freguesia 

da 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 

No dia 28 de Abril do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, 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, nesta cidade do Porto, a Assembleia de Freguesia da UFAFDN, 

com as seguintes presenças: 

Nuno Alexandre Ferreira Cabral de Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia; 

Joana Filipa Antunes Cunha de Miranda, Primeira Secretária da Mesa da Assembleia de 

Freguesia; 

Maria Pestana da luz Pereira Ramos, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia; 

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

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

Domingos Dias Gomes (Porto Forte); 

Miguel Jorge Arcos dos Santos (PS); 

Luís Fernando Socorro de Almeida (PS); 

Manuel Neves de Carvalho (PS); 

Paula Maria Gomes Sequeira Santos Marújo (PS); 

Vítor Manuel Gonçalves Arcos (PS); 

Mário Joaquim Santos Cardoso em substituição de João Miguel Vilaça Teixeira de Barros 

(CDU); 

Margarida Maria Dias Veríssimo Nogueira Mota em substituição de Maria Manuel Janardo 

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

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

José Manuel Lobo d’ Ávila Esteves de Aguiar em substituição de Filipe Lello Ortigão Guimarães 

(Porto, O Nosso Partido); 

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

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



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

Rui Manuel Livramento Silva (Porto, O Nosso Partido). 

Período Antes da Ordem do Dia 

Foram entregues os votos de pesar pelo cineasta Manuel de Oliveira (pelo Porto Forte) 

e pelo escritor António Rebordão Navarro, em anexo. Na apresentação do primeiro voto de 

pesar, foi sugerido pela deputada Andreia Lima que a UFAFDN tivesse a iniciativa de dar o 

nome Manoel de Oliveira a uma artéria com dimensão adequada a fazer homenagem a tal 

personalidade, dado que tinha sido habitante na UFAFDN. 

Pelo “Porto, Nosso Partido”, foi entregue uma moção relativa às medidas adotadas 

pelo Governo para o sector da água, em anexo. 

Pelo P.S., foram entregues duas moções: “Contra a Fusão das empresas de águas” e 

“Subconcessão dos transportes públicos do Porto”, em anexo. 

Pela C.D.U., foi apresentada uma moção contra a “reforma da água”, em anexo. 

Da discussão da moção relativa aos transportes públicos, surgiu uma nova versão da 

Moção, aprovada por todas as bancadas partidárias, junta em anexo. 

 

1. Leitura e votação da Ata da Assembleia de Freguesia Ordinária de 27 de Novembro 

de 2014: 

A ata foi aprovada com uma abstenção do PSD, uma abstenção do “Porto, Nosso 

Partido”, um voto a favor da CDU, cinco votos a favor do PS, dois votos a favor do PSD e oito 

votos a favor do “Porto, Nosso Partido”.  

 

2. Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, nos termos do artigo 52º da 

lei 75/2013 de 12/09 e do artigo 34º do Regimento da Assembleia de Freguesia. 

Iniciou-se a intervenção do Público com a inscrição do Sr. José Graça, Sr.ª D. Esmeralda 

Mateus e Sr. Frederico Brito. 

Pediu a palavra o Sr. José Graça que referiu inúmeras questões relevantes para a 

União, apelando à discussão das mesmas na Assembleia Municipal. Referiu, nomeadamente, 

a preocupação relativa aos impostos municipais; a falta de polícias na rua, em particular, à 

porta das escolas; a vantagem em incluir certas restrições no acesso aos jardins públicos, tais 

como o seu encerramento no período da noite; e o proveito que adviria da existência de 

pontos de luz em baixo das árvores, em detrimento dos candeeiros clássicos, uma vez que as 

robustas copas das árvores obstruíam a iluminação. Questionou o Executivo relativamente à 



vinda da Universidade Lusíada, no que concerne ao impacto da vinda de milhares de 

estudantes para a freguesia de Aldoar. Mais, pediu esclarecimento acerca da dimensão da 

requalificação da Marginal e da Boavista e, quanto ao Castelo do Queijo, perguntou se este 

seria privatizado. Acrescentou, como proposta, a possibilidade de as crianças andarem de 

bicicleta à noite com o apoio da polícia municipal, suspendendo o trânsito em algumas ruas. 

Louvou, por fim, as boas contas da União, bem como as iniciativas. 

Tomou a palavra a Sr.ª Esmeralda Mateus, afirmando que a maior parte das pessoas 

em Aldoar tinha ficado sem água, pois não tinham conseguido pagar as contas e, para além 

disso, na semana seguinte, teriam ainda um corte na luz. Referiu que cada vez eram maiores 

os cortes no rendimento mínimo e que, não obstante os moradores poderem recorrer à 

Associação de moradores de que era Presidente, esta já não tinha fundos disponíveis. 

Terminou, apelando ao Executivo que os ajudasse.  

Pediu a palavra o Sr. Frederico Brito que, narrando sumariamente o seu percurso e 

iniciativas ligadas ao surf e dando conhecimento de uma proposta de parceria que tinha feito 

à UFAFDN, pediu que o apoiassem, referindo que tinha enviado um e-mail ao Executivo nesse 

sentido sem ter obtido qualquer resposta. 

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

presentes. 

Em resposta ao Sr. Frederico Brito, afirmou desconhecer o e-mail, disponibilizando, 

logo de seguida, o seu e-mail pessoal. 

Ao esclarecer a Sr.ª Esmeralda Mateus, referiu que os serviços da UFAFDN poderiam 

ajudá-la a preencher o formulário para que se resolvessem os problemas invocados, de 

acordo com o Regulamento aprovado no dia 9 de Março.  

Em relação à intervenção do Sr. José Graça, agradeceu-a, realçando a importância do 

exercício da cidadania nestes moldes. Quanto ao IMI, referiu que se tratou do repto que tinha 

sido feito na Assembleia Municipal e como tal, não poderiam interferir. 

Quanto à Requalificação da Boavista, referiu alguns erros, nomeadamente no troço do 

Bessa ao Pinheiro Manso, afirmando que a zona do Castelo do Queijo ao Parque da Cidade 

era uma das melhores requalificadas. 

No que diz respeito à Universidade Lusíada, o Presidente da União expôs dois pontos 

antagónicos: a oportunidade que daí advinha, por trazer uma nova dinâmica a Aldoar, dada a 

vinda de cerca de dois mil alunos e trezentos funcionários e professores e a ameaça, pois teria 

de ser pensado o impacto no trânsito deste espaço. 

Quanto à vedação dos jardins, discordou totalmente, recusando-se a tal, pois 

considerava que quanto mais se tentava evitar o vandalismo, maios era a probabilidade de 

tal acontecer.  



Relativamente à iluminação em baixo das árvores, referiu que não era exequível, pois 

na prática não iluminava tanto, era mais dispendioso e era comum as pessoas estragarem 

toda a iluminação no chão, dando o exemplo do passeio marítimo da Foz. 

Antes de terminar, o Presidente da UFAFDN agradeceu, novamente, a pertinência dos 

comentários do Sr. João Graça. 

Pediu palavra o membro do Executivo responsável pelo Desporto, João Pedro 

Espregueira, com o objetivo de esclarecer as questões do Sr. Frederico Brito, explicando que 

tinham recebido um e-mail, a Novembro de dois mil e treze, com a apresentação da escola – 

objecto da proposta de parceria. Entretanto, fizeram um questionário no ATL sobre a 

preferência desportiva dos alunos, tendo alguns respondido terem interesse no surf. Pediram, 

por isso, que lhes fossem enviados horários e preços, o que chegou a ser enviado pelo Sr. 

Frederico Brito. Contudo, no período seguinte, não tiveram mais nenhum aluno interessado 

no surf. 

Seguiu-se o período de discussão acerca de assuntos relevantes para a União, em que 

foram debatidos temas como as festas de S. Bartolomeu, o contrato de aluguer do autocarro 

da UFAFDN, a situação do coveiro de Nevogilde, Mercado da Foz, o mapa de subsídios 

atribuídos em dois mil e catorze, problemas de segurança rodoviária e iluminação, a revisão 

do PDM, o evento da FIAT que não se chegou a realizar. 

O deputado Hugo Meireles pediu a palavra para fazer um ponto de ordem à Mesa, por 

ser inadmissível terem passado três horas e ainda se estar no período antes da ordem do dia, 

sendo que o Regimento estabelece a duração máxima deste período de uma hora. 

Acrescentou que os esclarecimentos podiam ser pedidos por escrito. 

 

Período da Ordem do Dia 

3. Apreciação e votação do Relatório de Atividades e documentos de prestação de 

contas de 2014, nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 9º e do nº2 do artigo 11º da Lei 

75/2013 de 12 de Setembro 

Pediu a palavra o Presidente da UFAFDN para fazer uma apresentação do Relatório de 

Atividades. Referiu que o que resultou da reorganização administrativa do território das 

freguesias tinha sido muito interessante, pois tinha permitido economias de escala em 

relação a, por exemplo, assessorias e, por outro lado, representava um maior desafio na 

gestão autárquica. 

Afirmou que tinham todo o interesse em que a delegação de competências fosse cada 

vez maior e que não podiam criticar o facto de sermos um país centralista se não fosse 

praticado o modelo de descentralização na nossa própria União. 



Lembrou a conjuntura em que se encontra o país no que toca ao desemprego, défice 

orçamental, estabelecendo as diferenças entre o poder central e a nossa UFAFDN: o facto de 

não termos défice nem dívida. 

Em relação a contas, disse terem mudado o paradigma. Antes da fusão das Juntas, as 

despesas correntes eram cronicamente superiores às receitas correntes, sendo depois 

colmatadas com o saldo de gerência que - explicou - eram as poupanças dos anos anteriores, 

o que fazia com que as contas se equilibrassem. Afirmou que Nevogilde era uma exceção à 

regra. 

Terminou enumerando as diversas atividades que realizaram, nomeadamente a 

abertura do primeiro pólo do projeto Refood, a manutenção do ATL, o apoio aos cabazes de 

Natal e a criação de projetos culturais, como o “Foz Literária” e o “Domingo em Liége”. 

Pelas 00h23 o Senhor Deputado Vítor Arcos ausentou-se em forma de protesto por 

não lhe ter sido dada a palavra relativamente a um assunto do período antes da Ordem do 

Dia ao qual tinha uma informação a acrescentar. 

Pediu a palavra o deputado Luís Socorro que afirmou que devia haver uma 

transformação das Associações Moradores, pois muitas mantinham o modelo de 1974, já 

desadequado no seu entender - faltar-lhes qualificação e orientação. 

Questionou acerca da discrepância entre o número de cabazes de Natal entregues a 

Aldoar e a Foz do Douro. 

Sugeriu que se detalhassem as despesas categorizadas em "outros" para que houvesse 

mais transparência. 

Pelas 00h30 o deputado Miguel Arcos demonstrou-se solidário com o membro da sua 

bancada, abandonando a Assembleia. 

Interveio a deputada Andreia Lima afirmando que o relatório traduzia o que foi feito 

ao longo do ano, mas entre este e os documentos de prestação de contas não se conseguia 

apurar com clareza o valor de cada actividade, pedindo, por isso, uma melhor apresentação. 

Acrescentou que iria apresentar as suas dúvidas por e-mail. 

Tomou a palavra o Presidente da UFAFDN que, concordando com o deputado Luís 

Socorro e Andreia Lima, disse que iam ter o cuidado de descrever com mais detalhe as 

atividades agora constantes na verba "outros", para que as grandes actividades do executivo 

pudessem ser sufragadas da melhor forma. 

Quanto ao projecto Refood, afirmou que os números traduziam o sucesso da iniciativa. 

Relativamente ao número de cabazes entregues às duas freguesias, explicou o elevado 

nível de pobreza, principalmente na foz velha, daí terem sido entregues mais cabazes nessa 

freguesia. 



Interveio a responsável pela área social no Executivo,  Dr.ª Fabiana, esclarecendo que 

a Foz do Douro tinha mais assistentes socias do que em Aldoar, pois esta última tinha várias 

IPSS que faziam esse papel.  

Pediu a palavra o tesoureiro da UFAFDN que, subscrevendo os deputados Andreia 

Lima e Luís Socorro, assegurou que no futuro iam evitar que valores elevados fossem para 

rubricas residuais. 

Tomou a palavra o deputado Hugo Meireles que salientou três aspectos positivos da 

actual UFAFDN: a agregação permitir economias de escala que, por sua vez, permitiam uma 

execução orçamental mais correta; o facto de o Executivo, apesar da sua inexperiência inicial, 

ter conseguido uma curva de aprendizagem alta; e o Executivo ter conseguido saldo positivo. 

Por conseguinte, atingido já esse equilíbrio, apelou a que fosse dado apoio à 

população neste período crítico. 

Aprovado com dez votos a favor e sete abstenções. 

 

4. Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 

avaliação referente a 2014 nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 9º e do nº2 do artigo 

11º da lei 75/2013 de 12 de Setembro. 

Ninguém interveio. 

 

5. Apreciação e votação do Mapa de Pessoal dos Serviços da União de Freguesias, nos 

termos da alínea m) do artigo 9º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro: 

Ninguém interveio. 

Aprovado por unanimidade. 

 

6. Apreciação da Informação escrita do Sr. Presidente da União de Freguesias, nos 

termos da alínea e) do nº2 do artigo 9º da lei 75/2013, de 12 de Setembro. 

Tomou a palavra o Presidente da UFAFDN, referindo que, além de terem mantido o 

equilíbrio entre receitas e despesas correntes, tinham aumentado em 20% o que tinham 

herdado. Enunciou ainda as inúmeras actividades que tinham promovido, como o grupo de 

janeiras, o “Fado à vez”, o “Foz Literária”, o cortejo de Trajo de Papel, o torneio de bilhar, o 

“Social Spin” da Católica, os Regulamentos de apoio aos mais carenciados, a candidatura ao 

Projeto 2020, entre outras. 



Interveio o deputado Mário Cardoso que questionou acerca de alguns valores 

despendidos, entre os quais os relativos a assessoria de imagem, jurídica e contabilística. 

Questionou também o valor gasto com a elaboração e atualização do facebook. 

Tomou a palavra o deputado Luís Socorro que, demonstrando o seu desagrado com a 

saída do seu camarada, apelou a que se evitasse invocar as anteriores governações. 

Interveio a deputada Andreia Lima, pedindo que lhe fosse facultado o número da 

candidatura ao Projeto 2020, bem como a fundamentação para a recusa. Perguntou ainda 

pela publicação dos contratos de avença e detalhes duma execução movida pela empresa 

NOS contra a UFAFDN que constava de uma ata do Executivo. 

Tomou a palavra o Presidente da UFAFDN em resposta ao deputado Mário Cardoso, 

dizendo que era estritamente necessário o apoio da assessoria contabilística e que os custos 

com a assessoria de imagem deviam-se à necessidade de uniformização da imagem das três 

freguesias e à exigência de comunicação da UFAFDN face a todos os eventos que organiza, 

fazendo alusão ao preço de criar uma marca nova. Por fim, referiu que os custos com a gestão 

da página do facebook iam terminar, pois iam oferecer um estágio a um estudante da 

Faculdade de Letras que se encarregaria da assessoria de comunicação. 

Em resposta ao deputado Luís Socorro, afirmou que tinham sido os deputados a pedir 

as contas passadas, reiterando que não era apologista de referenciar depreciativamente o 

passado, mas que, por vezes, tinha de o invocar. 

Tomou a palavra a Secretária da Junta, Dr.ª Ana Furtado que esclareceu a situação do 

coveiro, referindo que era uma situação que tinha sido herdada e que tinha de ser resolvida, 

mas que trazia alguns constrangimentos legais e que para tal tinha sido abertura um concurso 

publico para recrutamento de dois coveiros. Acrescentou ainda que o contrato de prestação 

de serviços tinha a sua duração condicionada, ou seja irá terminar no dia em que o referido 

concurso público produza o seu objetivo que é de integrar nos quadros da UFAFDN, dois 

coveiros. 

 Tomou a palavra o Presidente da UFAFDN explicando a existência de uma execução 

contra a Junta – a empresa NOS tinha decidido cobrar um contrato de fidelização que 

resultava da falsificação de um documento por um funcionário da empresa que a UFAFDN 

denunciou, paralelamente a ter-se oposto à execução. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas 1:30h da qual foi 

lavrada a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos Membros da 

Mesa da Assembleia. 

 

 



 

O Presidente: ______________________ 

A 1ª Secretária: _____________________ 

A 2ª Secretária: ________________________ 

 


