
Ata nº 13 da Assembleia de Freguesia  

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 

No dia vinte e dois de Junho 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; 

 

José Manuel Lobo d’Ávila Esteves de Aguiar, em substituição de Maria Pestana da Luz Pereira 

Ramos, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia; 

 

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

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

 

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

 

Rui Manuel Pinto Livramento (Porto, O Nosso Partido): 

 

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

 

Álvaro Manuel Nunes Silva Oliveira, em substituição de Maria Manuel Janardo Pereira Ferreira 

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

Maria Benedita Mattos Chaves Pinheiro Torres, em substituição de Filipe Lello Ortigão 

Carvalho Guimarães (Porto, O Nosso Partido); 

 

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

 

Domingos Dias Gomes (Porto Forte); 

 

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

 

Luís Fernando Socorro de Almeida (PS); 

Manuel Neves de Carvalho (PS); 



Paula Maria Gomes Sequeira Santos Marújo (PS); 

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

Valdemar da Silva Fonte Luís em substituição de Joaquim Alves Brandão (PS); 

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

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

 

1. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Ordinária de 28 de Abril de 

2015 

Pediu a palavra o senhor deputado Luís Socorro, propondo que a redação da Ata fosse alterada 

no que se refere à saída do deputado Vítor Arcos, seu colega de bancada, afirmando que, 

embora possa ter parecido ter sido em forma de protesto, o deputado invocou a defesa de 

honra. Concluiu dizendo que houve uma troca de mensagens entre o Presidente da Mesa e o 

P.S. e a questão tinha ficado resolvida. 

 

Tomou a palavra o deputado Mário Cardoso, pedindo que a Ata fosse alterada numa das suas 

intervenções, aditando-se três pontos, comprometendo-se a enviar por e-mail a alteração. 

 

Tomou a palavra a deputada Andreia Lima que, afirmando ser apologista de que as Atas não 

tinham de ter todos os detalhes, manifestou que gostaria que as intervenções dos deputados 

fossem mais completas, alegando que havia desproporção entre estas e as do Sr. Presidente 

da Junta. Acrescentou que no ponto seis tinha de ser referido quem introduziu no debate o 

tema do contrato de trabalho do coveiro e não meramente o esclarecimento do Executivo. 

 

Tomou a palavra a deputada Joana Miranda, Primeira Secretária da Mesa da A.F., que, 

agradecendo as sugestões, apelou a que os deputados fizessem a entrega dos textos das suas 

intervenções, de acordo com o nº 3 do art.º 30º do Regimento da A.F., para que, desse modo, 

não houvesse margem para divergência entre a intenção dos deputados e o que ficava 

registado, pois nem sempre era percetível o alcance das suas declarações. Reiterou que, 

apesar da dedicação que tinham, não eram obrigadas a descrever pormenorizadamente o seu 

teor, a não ser que se cumprisse o citado artigo. 

 

Pediu a palavra o deputado Hugo Meireles sugerindo que se adiasse a votação da Ata, dadas as 

alterações propostas (doc. 7). 



 

 

2. Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico 

2.1. Período de Intervenção do Público 

Inscreveram-se os cidadãos Sr. Eduardo Macedo, D. Maria José Arcos e Sr. Álvaro Fragata. 

 

Tomou a palavra o Sr. Eduardo Macedo questionando o facto de, na informação das 

festividades do S. João, não ser referido o Padroeiro da Foz do Douro - S. João Baptista - e não 

constarem todas as atividades relacionadas com este feriado. 

 

Tomou a palavra a Sr.ª D. Maria José Arcos referindo que no cemitério de Aldoar não era feita 

a manutenção da relva e no atendimento no polo de Aldoar não havia um sistema que avisasse 

a chegada de pessoas, apesar de haver tickets. Concluiu apelando a que se fizesse um esforço 

para que houvesse privacidade no atendimento. 

 

Pediu a palavra o Sr. Álvaro Fragata referindo que o terreno onde ia ser construído o Instituto 

Nacional de Sangue já tinha sido limpo, mas que, na rua Jornal de Notícias, em frente à 

cooperativa Nova de Ramalde, apesar de o proprietário do terreno ter sido obrigado a vedá-lo, 

as pessoas tinham-no deitado abaixo e tinha voltado a ficar sujo. Concluiu, pedindo que 

tivessem cuidado com a limpeza dos terrenos. 

 

Pediu a palavra o Presidente da UFAFDN que, em resposta ao Sr. Eduardo Macedo, referiu que 

muitas das questões relacionadas com o S. João não eram da responsabilidade da Junta, mas 

sim da Porto Lazer. Informou que a grande aposta da C.M.P. nesse ano era nas Fontainhas e na 

rotunda da Boavista e que a UFAFDN tinha um papel residual nestes festejos, tendo o 

Executivo decidido apoiar as coletividades, nomeadamente do Bairro de Aldoar, Fonte da 

Moura e Torres Vermelhas, referindo por fim a aposta no Mercado da Foz. 

 

Agradeceu a intervenção da Sr.ª D. Maria José Arcos, afirmando que iam ter mais cuidado com 

os jardins da UFAFDN e que, em relação ao atendimento, registava com desagrado a situação, 

não obstante achar que eram questões pontuais, mas que deviam ser melhoradas cada dia. 

 

Em resposta ao Sr. Álvaro Fragata, disse que o Pelouro do Ambiente trabalhava muito bem e 

que os terrenos sujos e ao abandono sempre tinham sido uma preocupação, no entanto nem 

todos eram da responsabilidade da UFAFDN, pois eram camarários. Afirmou, ainda assim, que 

teria o cuidado de ver as questões suscitadas. 

 

2.2. Período de Intervenção dos Deputados 

Pediu a palavra o deputado Miguel Arcos, requerendo ao Executivo que entregasse à bancada 

do P.S. o contrato celebrado entre o Presidente da Junta e o coveiro, dadas as dúvidas 

suscitadas na anterior Assembleia acerca do mesmo. 

 



A deputada Andreia Lima questionou a Mesa acerca de correspondência que lhe teria sido 

dirigida para ser lida na Assembleia. 

 

O Presidente da Mesa afirmou que esta tinha sido recebida da Academia de Danças e Cantares 

do Norte de Portugal e que iam ser entregues fotocópias aos deputados. 

 

Continuou a deputada Andreia Lima, questionando os critérios de atribuição de valores 

monetários a associações e a razão de ser de 4000€. 

 

Tomou a palavra o deputado Francisco Marques de Aguiar, chamando a atenção do Executivo 

de que eram 36 anos da Academia e não 26. 

 

Tomou a palavra o Presidente da UFAFDN que, quanto ao assunto do contrato do coveiro, 

disse passar a palavra à Dr.ª Ana Furtado e, em resposta à deputada Andreia Lima, disse ser o 

pressuposto do acordo as rusgas. Mais informou que era intenção do Executivo transformar o 

aludido acordo em Regulamento e que, mal tivesse a resposta das coletividades, daria 

conhecimento aos deputados do que seria assinado. Concluiu afirmando que as Festas de S. 

Bartolomeu, designadamente o Cortejo do Trajo de Papel, era, do ponto de vista do Executivo, 

o evento em que a UFAFDN devia investir, apelidando-o de "diamante em bruto". 

 

Pediu a palavra a Secretária da Junta, Dr.ª Ana Furtado, dizendo que seria enviado o contrato 

celebrado em 2012 com o Sr. António Augusto Costa. 

 

 

 

 

 

 

Período da Ordem do Dia 

 

3. Apreciação e votação da proposta da 1ª Revisão do Orçamento 2015 

Tomou palavra o Presidente da Junta da UFAFDN para apresentar o Orçamento. 

 

Interveio o deputado Manuel Carvalho dizendo que já tinha sido sugerido que a rúbrica 

"outros" fosse o mais descriminada possível, pois assim a sua análise podia ser insuficiente. 

 

Interveio a deputada Andreia Lima, questionando acerca do reforço dos equipamentos do S. 

João. 

 

Tomou a palavra o deputado Luís Socorro, esclarecendo que, quando se referiam a "outros", 



também se referiam a "outros serviços especializados", o que, na sua opinião, devia ser 

intitulado de "serviços especializados", afirmando que era apenas uma questão de semântica, 

sem relevância para as contas em si. 

 

Reiterou que entendiam que a rúbrica "outros" devia ter um valor residual que seria aquele 

insuscetível de ser especificado. 

 

Referiu que havia um resultado líquido que tinha sido redistribuído, mas a maneira como tinha 

sido feita não tinha sido neutra. Apelou a que, havendo pessoas carenciadas, se investisse mais 

em saúde do que em despesas de capital. 

 

Tomou a palavra o Presidente da UFAFDN, referindo que era sua intenção ter essa minúcia, 

não sendo possível, muitas vezes, dadas as avenças existentes. 

Quanto ao S. João, disse que mil duzentos e cinquenta euros tinham sido atribuídos às Torres 

Vermelhas; dois mil e cinquenta euros, em cabazes, para a freguesia de Aldoar; e quatrocentos 

e cinquenta euros atribuídos ao Bairro Fonte da Moura. 

A deputada Andreia Lima interpelou o Presidente para saber quem eram os artistas 

contratados para o S. João. 

 

O Presidente da Junta respondeu que os contratos definitivos já estavam no folheto. 

Acrescentou que a Porto Lazer iria comprar cinco palcos, oferecendo três, cada no valor de mil 

e quinhentos euros. 

Acrescentou que, apesar das boas intenções, por vezes não era fácil ajudar pessoas 

carenciadas, nomeadamente por ausência de contratos de arrendamento. Esclareceu que as 

atividades continentes ao desporto e aos seniores eram, obviamente, de ação social, não 

obstante não terem essa denominação no documento; e que era vontade do Executivo que o 

valor gasto em Ação Social e Habitação fosse próximo do que era gasto em Lazer, embora 

considerasse que as festas tinham uma grande componente social. Por fim, disse que tinham 

conseguido ajudar duas famílias e dois ATL – S. João da Foz e Nevogilde. 

 

Pediu a palavra o tesoureiro da UFAFDN respondendo à bancada do P.S.D. que os palcos 

estavam registados como 020208 e a despesa estava orçamentada em vinte e quatro mil 

euros. 

 

Em resposta ao P.S., concordou, afirmando ter sido feito um esforço para ser diminuída a 

rúbrica "outros", não tendo sido isso possível, dada a existência de uma série de despesas que 

não sabiam catalogar, pois tinham a ver com várias iniciativas, como as festas de S. 

Bartolomeu e o “Fado à Vez”, designadamente com a contratação de músicos. Sugeriu que, no 

futuro, se acrescentasse informação em anexo. 

 

Relativamente à diferença entre despesas de capital e ação social, disse residir no facto de 

uma despesa de capital ser um investimento para vários anos, o que não se verificava na ação 

social que tinha de se repetir a cada ano. Assim, afirmou que faria sentido a discussão entre 



ação social e lazer. Acrescentou ser expectável que as despesas de capital diminuíssem. 

 

Tomou a palavra o deputado Luís Socorro referindo que, em tempo de crise, tudo o que 

pudesse ser feito para aliviar o sofrimento das pessoas devia ser levado a cabo e que deviam 

ter um documento anexo ao Orçamento que descriminasse as atividades. 

 

Interveio o deputado Manuel Carvalho reiterando a mensagem do seu colega de bancada, ao 

dizer que as pessoas estavam a passar graves dificuldades, não só do ponto de vista material, 

mas também humano e que nos competia, enquanto políticos, preocuparmo-nos em aliviar o 

seu desespero. 

 

Tomou a palavra o tesoureiro, afirmando que tinham, para a rúbrica de ação social, duzentos e 

quarenta e seis mil euros e que, se somassem a dos seniores, o resultado seria trezentos e 

cinquenta mil euros, não obstante ainda não estarem satisfeitos. 

 

A proposta da 1ª Revisão do Orçamento de 2015 foi aprovada com dez votos a favor do 

“Porto, Nosso Partido”, um voto a favor da C.D.U., cinco votos contra do P.S. e três votos 

contra do P.S.D. 

 

4. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da União de Freguesias, 

nos termos da alínea e) do art.º 9º da Lei 75/2013 

Pediu a palavra o Presidente da Junta da UFAFDN, para destacar alguns pontos, 

designadamente relativos ao urbanismo, quanto à intervenção das Juntas na revisão do PDM; 

marketing e comunicação, com lançamento de duas marcas – “Domingo em Liége” e “Fado à 

Vez”-; segurança, pela presença ativa no Conselho Municipal de Segurança; ambiente; ação 

social e habitação, com a concretização dos processos de alojamento, parceria com a Santa 

Casa da Misericórdia, para ajudar a sinalizar famílias carenciadas, sensibilização para os 

cuidados de saúde e as reuniões com a Domus Social; cultura, através dos projetos “Foz 

Literária” e “Foz Arte”, “Música em Expansão”, “Banda Marcial da Foz”, reanimação do Coreto 

do Passeio Alegre, “Sábado em Liége”, o torneio de bilhar entre coletividades, entre outros. 

Destacou o esforço da escola dramática da Foz, que tinha integrado doze coletividades da 

UFAFDN, realçando o seu sucesso. Convidou os senhores deputados a estarem presentes na 

entrega de prémios a realizar no dia quatro de Julho, às dezasseis horas. 

Elogiou a dedicação da Sr.ª D. Laura Lages, do Executivo, ao projeto Trajetórias. 

 

Por fim, evidenciando o ritmo das atividades da Junta da UFAFDN, referiu que, em sessenta e 

um dias, tinham estado presentes em quarenta e três atos oficiais. 

Quanto às contas, informou que, a trinta e um de Maio de dois mil e quinze, o saldo era 

positivo em noventa e cinco mil euros, o que, comparando com a herança do ano anterior, 

eram trinta e cinco mil euros a mais; e o pagamento médio aos fornecedores era de oito mil 



euros. Disse orgulhar-se de cumprirem o programa fomentado pelo Governo, no que concerne 

a faturas pagas tempestivamente. 

Pediu a palavra o deputado Luís Socorro, pedindo que lhe fizessem chegar os principais pontos 

que estavam em discussão pública quanto à revisão do PDM. 

Congratulou pela forma como o documentado estava apresentado, correspondendo a uma 

visão real expedita da situação da Junta. 

Interveio o deputado Mário Cardoso, perguntando a que tipo de documentação podiam 

aceder, após a reunião sobre o PDM. 

Em relação à área de formação e emprego, questionou o tipo e número de contratos 

existentes. 

 

Pediu a palavra o deputado Hugo Meireles, expressando o apoio e voto de parabéns pelo 

trabalho que o Executivo tinha vindo a realizar. 

 

Interveio a deputada Andreia Lima, questionando, no âmbito das reuniões com a Domus 

Social, se tinha havido despejos relacionados com o tráfico de droga e se eram estes os que 

tinham sido mencionados pela comunicação social. 

 

Pediu palavra a Secretária do Executivo, Dr.ª Ana Furtado, esclarecendo que os contratos 

existentes eram nove, feitos através do plano de reinserção social, para colocação nos 

balneários das praias do Homem do Leme, de Gondarém e do Molhe. 

 

Especificou que estes postos de trabalho estão abertos doze horas por dia, das oito da manhã 

às oito da noite, sete dias por semana, que na Junta não havia recursos humanos suficientes 

para tal, que a despesa era de duzentos euros por pessoa mensais, e que tinham recorrido a 

este tipo de contratação por ser apenas durante três meses. 

 

Acrescentou que o outro contrato tratava-se de um protocolo feito com a Universidade do 

Porto, um estágio curricular na área de comunicação, sem custos para a Junta. 

 

Interveio o Presidente da UFAFDN, em resposta à deputada Andreia Lima, afirmando que as 

reuniões com a Domus Social nada tinham tido a ver com os despejos publicitados pela 

comunicação social. 

 

Pediu a palavra o deputado Domingos Gomes, em relação aos balneários da Foz, para elogiar a 

qualidade dos equipamentos, embora antigos, a limpeza, e a simpatia das pessoas que lá 

trabalham. 

 

5. Leitura das Declarações de Renúncia dos Senhores Vogais do Executivo 

André Machado Vaz (Tesoureiro) e João Pedro Espregueira 



Interveio a deputada Andreia Lima, questionando acerca do motivo das renúncias, pedindo à 

Mesa da A.F. que lhe fossem facultadas cópias das mesmas; perguntou ainda se a renúncia se 

reportava ao mandato enquanto membros da Assembleia ou vogal e tesoureiro do Executivo. 

Quanto à nova eleição, disse concordar e desejou as maiores felicidades aos novos candidatos. 

 

Interveio o deputado Luís Socorro, reiterando o que a deputada Andreia Lima tinha afirmado 

em relação aos motivos das renúncias, não fazendo, contudo, qualquer exigência nesse 

aspeto. Agradeceu, em nome do P.S., os papéis desempenhados e afirmou ter sido um gosto o 

trabalho conjunto. 

 

Pediu palavra o tesoureiro demissionário André Machado Vaz, dizendo que a carta que tinha 

sido lida era um pró-forma, uma vez que nunca iria abandonar um cargo apenas com uma 

carta desse tipo. Acrescentou que o processo tinha envolvido conversas com o Presidente, o 

Executivo e funcionários, e que as razões, sendo do foro pessoal, familiar e profissional, não 

lhe permitiriam ter disponibilidade para continuar a exercer o cargo. 

Terminou manifestando a intenção de ocupar o cargo de deputado, na A.F., e agradecendo os 

elogios. 

 

Interveio o vogal do Executivo demissionário, João Pedro Espregueira, agradecendo as palavras 

de agradecimento que lhes tinham sido dirigidas. Quanto à dúvida suscitada pela deputada 

Andreia Lima, disse tratar-se da renúncia ao cargo de vogal do Executivo, por isso endereçada 

ao Presidente do Executivo e não ao Presidente de Mesa. Mais explicou que a manutenção do 

cargo poderia vir a condicionar a sua atividade profissional. 

 

6. Leitura da Proposta nº 4/2015 do Senhor Presidente da União relativa à 

substituição dos supra citados Vogais 

 

Pediu a palavra o Presidente da UFAFDN, Nuno Ortigão, elogiando o trabalho de ambos e 

referindo que, apesar de todos serem novos na função autárquica e nunca tendo trabalhado 

juntos, o trabalho em equipa tinha decorrido com consenso, lealdade e tranquilidade, 

destacando o esforço que ambos tinham feito para estarem presentes nas Assembleias. 

Em relação à proposta dos novos membros do Executivo, afirmou que a escolha tinha sido 

imediata. O Dr. Hugo Meireles seria o novo Tesoureiro pela sua disponibilidade e experiência 

na gestão hospitalar administrativa e financeira. O Arq. Rui Livramento pelo seu conhecimento 

da Foz Velha e pelo contributo que pode dar, como arquiteto, numa fase de discussão do PDM, 

de obras na União, avaliações de empreitadas, entre outros assuntos. Referiu, por fim, que 

seria o futuro responsável da área de mobilidade e urbanismo, ficando o pelouro do Desporto 

ao cargo do Presidente. 

Despediu-se, oferecendo um manjerico a cada deputado e desejando um bom S. João a todos 

os presentes. 

 



7. Eleição dos novos membros do Executivo nos termos da alínea b) do nº 1 do 

art.º 29º da Lei 169/99 de 18/09 

Os novos membros do Executivo foram eleitos com dez votos a favor, cinco abstenções e 4 

votos contra. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão pela 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: _____________________ 

O 2º Secretário: _____________________ 

 


