
1 
 

Ata nº 14 da Assembleia de Freguesia  

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 

No dia vinte e quatro de Setembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte 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; 

José Manuel Lobo d’Ávila Esteves de Aguiar, em substituição de 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; 
 
Carlos Alberto Pereira Dias de Magalhães (Porto, O Nosso Partido); 

Vasco Eduardo Formigal Mourão (Porto, O Nosso Partido); 
 
André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido); 
 
João Pedro Espregueira (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); 

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 Marujo (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); 

João Miguel Vilaça Teixeira de Barros (CDU) 
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ORDEM DE TRABALHOS 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

 

1. Leitura e aprovação das Atas das Assembleias Ordinárias de 28 de Abril e 

de 22 de Junho de 2015; 

Pediu a palavra o deputado Luís Socorro, referindo, em nome do P.S., que tinham lido 

com atenção as Atas e notado algumas deficiências e erros e que por isso iriam votar 

contra; contudo, referiu que se disponibilizam para rever os documentos, com auxílio das 

gravações e identificar o que consideram estar mal, por exemplo, em termos da cronologia 

de acontecimentos e frases em desacordo com o que havia sido dito. 

Interveio a deputada Andreia Lima, dizendo que a primeira Ata tinha sido já objeto de 

correção, tendo sido esta decorrente de uma Assembleia sem gravação. Acrescentou que 

as críticas já tinham sido feitas e que os deputados do PSD também estariam disponíveis 

para auxílio na elaboração da mesma. 

Interveio também o deputado João Barros, dizendo que a C.D.U. também estaria 

disponível para o mesmo efeito. 

Interveio ainda o deputado João Espregueira, afirmando que os deputados do “Porto, 

Nosso Partido” estariam disponíveis para agilizar e facilitar o processo de elaboração das 

atas. 

Colocada a votação, a Ata do dia vinte e oito de Abril foi então aprovada, com nove votos 

a favor do “Porto, Nosso Partido”, três votos a favor do P.S.D., uma abstenção da C.D.U. 

e quatro votos contra do P.S. 

Interveio a deputada Andreia Lima, para fazer uma correção à Ata do dia vinte e dois de 

Junho de dois mil e quinze, concretamente ao ponto cinco, para retirar a expressão “disse 

concordar”, na sua primeira intervenção. Sugeriu que as páginas das Atas passem a ser 

numeradas  

Foi ainda referido que a Ata foi enviada aos deputados com partes sublinhadas a amarelo, 

o que se tratou de um lapso. 

Interveio então o deputado Luís Socorro, para fazer uma declaração de voto. Começou 

por referir que uma Ata de uma Assembleia de Freguesia é um documento de suprema 

importância e deveria ser tratado com suprema relevância, uma vez que consiste na 

principal ferramenta dos historiadores do futuro; e que, por tal, deveria refletir, realmente, 

o que se passa nas Assembleias, para refletir a História da Freguesia. Acrescentou que, 

apesar de apreciar o facto de os jovens estarem presentes na política, tinha de fazer-se 
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uma boa revisão das Atas, antes de estas serem divulgadas, o que é possível com o nível 

de assessoria a que a Junta tem acesso. Não concordando com a elaboração da Ata em 

questão, afirmou que o P.S. iria votar contra. 

A Ata do dia vinte e dois de Junho foi aprovada com dez votos a favor do “Porto, Nosso 

Partido”, três votos a favor do P.S.D, uma abstenção da C.D.U. e quatro votos contra do 

P.S. 

 

2. Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, nos termos do art.º 

52º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro e do art.º 34º, do Regimento da 

Assembleia de Freguesia. 

Pediu a palavra o Sr. Pedro Pinto, para dar conhecimento do ponto de situação do projeto 

“Refood”, um projeto voluntário, que pretende combater a fome nos meios urbanos. 

Referiu que o núcleo na Foz do Douro foi o primeiro fora de Lisboa e que, no combate à 

carência alimentar, grande parte dos grupos do projeto necessita de espaço. Disse também 

que, desde a abertura do centro, asseguram o aproveitamento de milhares de alimentos 

que, de outra forma, iriam para o lixo; que colaboram com diversas instituições, tratando-

se, por isso, de um apoio de solidariedade em cadeia; e que consiste num trabalho diário 

que a todos orgulha, desenvolvido pela comunidade para a comunidade. Por último, 

convidou os presentes a visitar as instalações do projeto e a tornarem-se ativos no mesmo. 

Seguidamente, pediu a palavra o Sr. Albino Nascimento, referindo a necessidade de que 

as passadeiras da Rua Jornal de Notícias sejam sinalizadas e que se controlem os limites 

de velocidade, pois é perigosa a situação atual. Informou ainda que estão, no momento, à 

espera de audiência da Câmara Municipal do Porto. Perguntou, ainda, pela situação dos 

ringues existentes na União de Freguesias. 

Interveio então o Presidente da UFAFDN, Nuno Ortigão, agradecendo ao Sr. Pedro Pinto 

pela sua intervenção e por ter dado conhecimento aos deputados dos detalhes do projeto 

“Refood”. Dirigindo-se ao Sr. Albino Nascimento e no que diz respeito à Rua Jornal de 

Notícias, concordou com o perigo causado pelos excessos de velocidade que, porém, a 

UFAFDN não pode controlar e, quanto à intervenção da Câmara, disse ter sido contactado 

por uma assessora, para reunir acerca da falta de transporte e ligações em Aldoar. Deste 

modo, iria aproveitar a situação para discutir as questões introduzidas. Relativamente aos 

ringues desportivos, afirmou que seriam entregues às freguesias, existindo uma verba 

prevista para os recuperar.  

Interveio a deputada Andreia Lima, agradecendo ao Sr. Pedro Pinto, por ter vindo expor 

as atividades da  instituição que representa, sendo de saudar aquele tipo de iniciativas, 

que partem do sector privado, principalmente em altura de crise económica. Para além 

disso, disse que o assunto relativo à mobilidade e intervenções na Foz, que tinha sido 

levado à última reunião de Câmara, tinha revelado ter havido um decréscimo de acidentes 

na Foz, pedindo para lhe ser facultado esse estudo. Quanto à Rua Martim Moniz, que 
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tinha sido sempre falada ao longo dos anos e cuja intervenção, no anterior mandato, tinha 

sido já prevista, em termos orçamentais, questionou se esta matéria estava na ordem do 

dia, se existe Orçamento ou se estaria prevista alguma intervenção. 

Pediu então a palavra o deputado Domingos Gomes, para falar acerca dos acidentes na 

Foz. Disse que os utentes é que eram os responsáveis pela diminuição dos acidentes e que 

era preciso ter especial atenção aos ciclistas, que circulam a grande velocidade no 

corredor para o efeito existente nas Avenidas do Brasil e de Montevideu, nunca se 

sabendo de onde podem aparecer e, inclusive, tendo já causado alguns atropelamentos 

graves. Pediu o favor de se regulamentar essa zona, na Foz, uma vez que circulam peões 

e ciclistas em grande proximidade, com o inerente risco acrescido da existência de 

acidentes. Mais acrescentou que, de um modo geral, a Foz tinha estado tranquila, sem 

barulho, durante o Verão; contudo, à frente da praia de Gondarém, existe uma discoteca 

que, durante a noite, perturba as pessoas que têm de dormir, uma questão que tem de ser 

resolvida. Lamentou a regulação do trânsito em Marechal Saldanha e o facto de serem os 

arrumadores e não a polícia a regulá-lo na Rua de Gondarém. 

Interveio o deputado João Barros, recordando que existem lombas e redutores de 

velocidade e que, na Rua Jornal de Notícias, existe uma escola, sendo, por isso, necessário 

algum mecanismo daquele tipo, ou mesmo semáforos. Quanto ao Bairro de Aldoar, pediu 

para se questionar a Câmara acerca do que se poderia fazer. Agradeceu ao Sr. Pedro Pinto 

a exposição feita sobre a iniciativa da Refood, tendo ficado sensibilizado com o papel dos 

voluntários na ajuda necessária. No entanto, entende que esta não é a solução para 

resolver o problema de fundo das pessoas que recorrem a este tipo de ajudas. 

Pediu a palavra o deputado Luís Socorro, para se referir também à pista para ciclistas que 

existe na Avenida Brasil e na Avenida Montevideu, como um perigo para as pessoas, pois 

deveria estar no bordo da estrada e não no meio dos peões; pediu ao Sr. Presidente para 

conseguir que a pista saísse dali o mais rápido possível. Acrescentou passar-se o mesmo 

com o passadiço marítimo da Foz do Douro, que se encontra em situação de perigo para 

os utentes, principalmente para os idosos. 

Interveio a deputada Conceição Castro, afirmando que a Avenida Brasil era um local 

privilegiado para as pessoas andarem a pé, mas não tinha largura para uma ciclovia que, 

por isso, se tinha tornado um perigo. Referiu ser da opinião de que as bicicletas não 

deveriam andar em cima do passeio mas, pelo contrário, nas ruas, obedecendo às regras 

de trânsito. 

Pediu a palavra o Presidente da UFAFDN, o qual referiu que Dr.ª Ana Furtado já chamou 

a atenção, junto da Câmara, tendo sido uma das preocupações a Rua de Gondarém. 

Acrescentou que se revê nas preocupações quanto à marginal, sendo o tipo de problemas 

retratados muito frequentes. Respondendo à Dr.ª Andreia Lima, quanto ao estudo da Foz, 

disse ter sido avisado por uma vereadora, mas que não dispõe do estudo. Prometeu tentar 

obter uma cópia do mesmo. Disse ainda não ter ficado surpreendido com os resultados, 

salientando o controlo de um cruzamento muito perigoso no Molhe, através de semáforos, 
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como evidência clara das consequências do estudo e, acreditando, por isso, na correção 

plena do mesmo. 

 

Período da Ordem do Dia 

3. Apreciação sobre a intenção da União de Freguesias vir a conceder uma 

Sepultura Perpétua ao Sr. Acácio Gomes nos termos da alínea k), nº 2, do 

art.º 9.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro; 

Interveio o deputado Luís Socorro, afirmando que era de louvar o Executivo, por se tratar 

de uma iniciativa, de facto, justa. Referiu que, com o Sr. Acácio Gomes, se tinha 

construído um sector social efetivo e desenvolvido o coletivismo; portanto, esta 

homenagem era justa e tinha todo o direito a ser feita. Fez, porém, o reparo de que, em 

Janeiro de dois mil e doze, tinha sido feito um pedido, pela família, para que a sepultura 

do Sr. Acácio Gomes permanecesse no mesmo lugar. Contudo, verificou-se um lapso, 

pois tratou-se de uma decisão do Executivo que foi remetida para a Assembleia, pelo 

então Presidente do Executivo, mas que não foi submetida a votação. 

Interveio a deputada Andreia Lima, afirmando que o P.S.D. se congratulava com esta 

intenção. Afirmou desconhecer o problema enunciado pelo anterior deputado, causando-

lhe, porém, estranheza, este ter consistido num pedido de vários anos que, pelos vistos, 

tinha sido mal tratado. 

Interveio o deputado João Barros, afirmando que tinha sido feito um pedido ao Presidente 

de Mesa, para que a C.D.U. recebesse os documentos em papel, que gostaria de ver 

cumprido. Referindo o Sr. Acácio Gomes, disse ter sido uma pessoa com quem tinha 

trabalhado e com quem, por vezes, concordava, outras vezes não, mas que tinha 

qualidades admiráveis; por isso, votaria favoravelmente. 

Pediu a palavra o Presidente da UFAFDN, Nuno Ortigão, afirmando que não se tratava 

de uma mera intenção, mas sim de uma decisão do Executivo, não estando sujeita a voto. 

Agradeceu à família presente na sala. Mais, acrescentou que o objetivo não tinha sido 

fazer um julgamento do passado, mas que não tinha encontrado nenhuma pessoa que não 

falasse do Sr. Acácio Gomes com saudade e carinho, como só se fala de um autarca de 

proximidade. Por isso, trata-se de um ato de serviço e lealdade com a família, tendo tido 

apenas a intenção de respeitar a opinião da família e homenagear a figura que tinha sido 

o Sr. Acácio Gomes. 

Interveio a deputada Andreia Lima, referindo que, no artigo presente, estava explícito que 

a Assembleia tinha o direito a deliberar e que seria favorável para a família que as 

bancadas votassem favoravelmente. 

Interveio o deputado João Barros, dizendo que a lei obrigava a que esta questão fosse 

votada pela Assembleia de Freguesia. 
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Levado então a votação, foi aprovado por unanimidade o terceiro ponto da Ordem de 

Trabalhos. 

 

4. Apreciação e Votação da Minuta do Acordo Interadministrativo a celebrar 

com o Município do Porto referente ao Espaço do Cidadão a instalar na 

UFAFDN | Mercado da Foz; 

 

Pediu a palavra o Presidente da UFAFDN, pedindo, em primeiro lugar, desculpas ao 

deputado João Barros, pela falta dos documentos em papel. Referindo a Minuta em 

apreciação neste ponto da Ordem de Trabalhos, disse ter sido prometida aos Presidentes 

de Junta uma verba de dois mil e quinhentos euros para cada um destes espaços. Referiu 

que o que estava em causa e uma das maiores valências destes espaços seria poder tratar 

da carta de condução. Realçou, por fim, três aspetos muito positivos da criação deste novo 

espaço: a) a requalificação dos funcionários desta União de Freguesias, b)o equilíbrio que 

nos recursos disponíveis, principalmente na manutenção, de que é exemplo o polo da Foz, 

que servirá para atender os cidadãos em relação a outras questões da Junta, c)o reforço da 

requalificação do Mercado da Foz. 

Interveio a deputada Andreia Lima, entendendo que este tipo de serviços tinha muita 

qualidade, estando próximos do cidadão e sendo uma forma de descentralizar os serviços, 

congratulando, por isso, o Executivo. Perguntou que funcionários seriam destacados para 

o local. 

Interveio o deputado Domingos Gomes para dizer que o espaço era muito bonito. 

Colocado a votação, foi aprovado por unanimidade o quarto ponto da Ordem de 

Trabalhos. 

 

5. Apreciação e Votação do Regulamento do Cortejo do Trajo de Papel, nos 

termos da alínea f), n.º 1, do artigo 9º da Lei 75/2015, de 12 de Setembro; 

 

Pediu então a palavra o Presidente da UFAFDN, afirmando que o desfile é um 

acontecimento da cidade, já tendo feito a proposta, anteriormente, de que as coletividades 

que participam recebessem uma remuneração pela sua dedicada participação. Disse que, 

apesar de as coletividades terem rejeitado os prémios, alegando que se tratava de um 

trabalho voluntário, nessa primeira proposta, esta tinha sido refeita e o desafio acabado 

por ser concretizado. Mais, acrescentou que a questão não tinha a ver só com o próprio 

Cortejo, mas com o trabalho que as coletividades desenvolviam ao longo do ano, uma vez 

que, apesar do voluntariado, o trabalho das pessoas era impagável. Contudo, existia 

desigualdade, remunerando as coletividades, que tinham um diferente número de 

participantes, de igual forma. Tinha sido, por isso, fixo um valor mínimo, mas não 
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máximo, com o objetivo de existir alguma regulamentação desta questão, pois algumas 

coletividades não conseguiriam participar sem este tipo de apoio. Referiu também a 

possibilidade, por decisão da maioria das pessoas participantes no Cortejo, do convite a 

outras Freguesias do Porto, já que tornar o Cortejo da Cidade significaria torná-lo 

inclusivo. 

Interveio o deputado Luís Socorro, dizendo que tinha de manter-se a tradição, não 

percebendo por que razão outras Freguesias participariam nesta festa, quando já têm as 

suas próprias e a Cidade também já tem as suas próprias festas. 

Interveio a deputada Andreia Lima, dizendo que concordava com o facto de esta questão 

ser regulamentada. Confrontando com o anterior acordo e tendo sido uma das pessoas a 

perguntar de onde viria aquele valor, disse já ter manifestado a sua discordância de que 

os valores fossem independentes do número de participantes de cada coletividade. 

Perguntou se o bloco da Junta teria o mesmo valor que se pagava à senhora que elaborava 

os fatos, pois a Junta era, ela própria, uma instituição. Perguntou também por que razão 

a exceção referente às instituições que levariam mais um bloco estaria sujeita à aprovação 

pelo Executivo e não pela maioria dos participantes. Questionou por que razão eram vinte 

e cinco euros por participante e o significado de colocar à venda o lugar de participação, 

bem como a venda de fatos de figurantes, sendo esta venda centralizada na Junta. Quanto 

à composição dos blocos, afirmou ter sido uma opção política instituir o tema e 

confrontou o facto de os acessórios e fatos serem todos feitos de papel crepe e o de não 

existir limite máximo de participantes por bloco. Disse discordar da visão do deputado 

Luís Socorro, defendendo o alargamento das festas e promovendo a participação de mais 

Freguesias. 

Pediu então a palavra o deputado João Barros, referindo o artigo 7.º, quanto à composição 

de votos, fazendo a proposta de baixar o número para trinta e um votos. 

Pediu depois a palavra o Presidente da UFAFDN que, respondendo ao deputado João 

Barros, informou que tentavam equilibrar, ao máximo, a representatividade das 

instituições que participavam, daí também a opção de tema único, parecendo-lhe razoável 

um número de quarenta votos. Dirigindo-se à deputada Andreia Lima, disse que o valor 

de participação variava, consoante a capacidade de ter patrocínios, etc., sendo apenas uma 

referência; relativamente à venda dos fatos, a ideia era tratar-se de uma fonte de receita 

para as coletividades, enquanto que a centralização era apenas referente aos pedidos das 

pessoas para comprar os fatos. 

Interveio a deputada Andreia Lima, dizendo que seria necessário ressalvar o artigo quanto 

à participação de pessoas de fora. 

Ficou acordado passar o número de votos para quarenta e retirar a obrigatoriedade de os 

acessórios serem de papel crepe. 
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O Regulamento foi aprovado com dez votos a favor do “Porto, Nosso Partido”, um voto 

a favor do P.S.D, duas abstenções do P.S.D., uma abstenção da C.D.U. e cinco abstenções 

do P.S. 

 

6. Apreciação da Informação escrita do Sr. Presidente da União de 

Freguesias, nos termos da alínea e), n.º 2, do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 

de Setembro. 

Pediu então a palavra o Presidente da UFAFDN, Nuno Ortigão, o qual começou por 

enumerar vários objetivos alcançados, a saber: desde logo a nível da assistência social, 

tal como a aprovação de quatro candidaturas de apoio social, a intenção de apoio a 

instituições de Aldoar, nomeadamente o ATL, (o apoio à Associação de Pais da Escola 

Manoel de Oliveira, tendo conseguido atuações dos Grupos de Percussão e Xadrez, a 

colaboração com o Cantinho Escolar, permitindo a cinco famílias a possibilidade de 

frequência gratuita daquele estabelecimento de ensino, o apoio aos ATL privados de S. 

João da Foz, entre outros. Referiu ainda o novo protocolo da bandeira azul. No campo 

cultural, salientou iniciativas como o Fado à Vez e o Coreto Alegre, a promoção dos 

torneios inter-coletividades, como foi o torneio de bilhar, as festas de S. Bartolomeu e o 

Cortejo, muito elogiado pelas pessoas. Na área sénior, referiu a participação de centenas 

de idosos, no projeto “Trajectórias”. No domínio das contas, salientou a saúde financeira 

da UFAFDN, com uma receita corrente que atingiu os € 806.290,71€, tendo a despesa 

corrente sido de € 723.405,42 €. Em termos macroeconómicos, salientou o facto de ter 

conseguido fechar, a trinta e um de Agosto, com um saldo positivo de cerca de 611.000 

€. Referiu, por fim, que não só se tinha investido e apoiado, como se tinha mantido as 

principais tradições e atrações das Freguesias. 

Interveio o deputado Miguel Arcos, dizendo ter notado a preocupação pela defesa do 

Património pelo Executivo, congratulando-o por isso. No entanto, quanto ao Cemitério, 

referiu que, enquanto que a parte antiga não está a ser preservada, a nova não está a ser 

bem tratada. Quanto ao edifício em que decorreu esta Assembleia, questionou acerca da 

data a que se realizariam as obras. 

Interveio depois o deputado Luís Socorro, para fazer uma apreciação global do 

documento. Disse valorizar as atividades de animação, que tinham sido feitas, pelo menos 

a maior parte, em espaços abertos, questionando acerca do resultado, isto é, se serviriam 

apenas para proporcionar momentos de lazer às pessoas ou para estas se tornarem parte 

ativa da vida da Freguesia e participarem, por elas próprias, em Casas de Fados, em 

eventos de cultura, etc. Quanto ao património e finanças, perguntou se tinha havido algum 

concurso público na aquisição de viaturas ou se tinha sido por ajuste direto. Perguntou 

também para que serviria um computador adquirido recentemente, se seria um servidor, 

ou realizaria multifunções específicas. Relativamente ao desporto, referiu ser necessário 

estudar quais eram as modalidades que ocupavam mais pessoas na União de Freguesias. 

Finalmente, perguntou se tinha havido concurso para as entidades que passariam a receber 

certa verba mensal e anual, nomeadamente a título de avença.  
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Interveio então o deputado João Barros, perguntando quem estaria responsável pela 

manutenção e limpeza do Cemitério. Questionou também acerca da aquisição das quatro 

viaturas e do valor monetário associado à mesma. Quanto às atividades que tinham vindo 

a ser feitas, disse estarem a ser produtivas e não ter nada contra. Pediu para o Executivo 

pensar na utilidade dos polos da União, que estão, neste momento, com funções reduzidas 

em termos autárquicos. 

Pediu a palavra o Presidente da UFAFDN, começando por cumprimentar, em primeiro 

lugar, o deputado Miguel Arcos, elogiando o seu esforço e empenho. Relativamente ao 

Cemitério, disse que, desde que tinha sido alertado pelo Sr. Calobra, tinha passado a estar 

mais atento e contactado com situações que não o tinham agradado. Quanto ao edifício, 

referiu que os serviços passariam para o andar de baixo, pondo a possibilidade de centrar 

os serviços do cemitério na sede. Dirigindo-se ao deputado Luís Socorro, disse estar de 

acordo quanto ao desporto, apostando nas modalidades em que a União é mais 

representativa. Em relação ao lazer, referiu que tal se media como opção política, tendo 

sido feita, por exemplo, uma aposta contínua nos jardins de Aldoar, o Coreto Alegre e os 

eventos na Praça de Liége. Disse ainda que, naquele momento e por isso mesmo, as 

pessoas tinham animação e programação de Verão, a que se tinha juntado um Mercado 

Tradicional, que permitia o estímulo, em parte, do negócio, promovendo o Património. 

Relativamente aos procedimentos concursais, justificou ser apenas necessário publicar 

acima de cinco mil euros. Acrescentou a intenção de possibilitar o conhecimento do custo 

por atividade, aos deputados. Explicou, detalhadamente, as razões de substituição dos 

veículos antigos, muito mais poluentes e caros em termos de manutenção e consumos, 

por novos, mais ajustados às necessidades reais da UFAFDN. Explicou também a 

necessidade de aquisição do computador cuja existência havia sido questionada. 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 

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

Assembleia. 

 

 

O Presidente: _______________________ 

O 1.º Secretário: _____________________ 

A 2.ª Secretária: _____________________ 

 


