
Ata nº 18 da Assembleia de Freguesia 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

No dia vinte e oito de Setembro do ano de dois mil e dezasseis, 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, 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 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); 

Margarida Mota (Porto, O Nosso Partido); 

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

Álvaro Oliveira em substituição de Filipe Lello Ortigão Carvalho Guimarães (Porto, O Nosso 

Partido); 

Bernardo Maria Correia Pacheco de Noronha Faro em substituição de José Manuel Lobo d’Ávila 

Esteves de Aguiar (Porto, O Nosso Partido); 

Domingos Soares em substituição de Domingos Gomes (Porto Forte); 

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

Francisco Sousa Rio em substituição de Francisco Manuel de Castro Magalhães Marques de 

Aguiar (Porto Forte); 

Faltou João Luís Pereira de Sousa em substituição de Luís Fernando Socorro de Almeida (PS); 

Manuel Neves de Carvalho (PS); 

Faltou António Ferreira da Silva em substituição de Paula Maria Gomes Sequeira Santos Marujo 

(PS); 

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

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

(CDU) 

 

Verificadas as condições de quórum para a Assembleia poder validamente reunir e deliberar, o 
Presidente da Mesa leu a Ordem de Trabalhos, a qual tem o seguinte teor: 
 

Período Antes da Ordem do Dia 



1.  Renúncia ao cargo de membro da Assembleia de Freguesia da UFAFDN, apresentada 

por Maria Manuel Janardo Pereira Ferreira-Rosa Archer de Carvalho, e tomada de posse, em 

sua substituição, de Margarida Maria Dias Veríssimo Nogueira Mota; 

2.  Renúncia ao cargo de membro da Assembleia de Freguesia da UFAFDN, apresentada 

por Vítor Manuel Gonçalves Arcos, e tomada de posse em sua substituição, de Miguel Jorge 

Arcos dos Santos; 

3.  Renúncia ao cargo de membro da Assembleia de Freguesia da UFAFDN, apresentada 

por Luís Fernando Socorro de Almeida e sua substituição nos termos do artigo 76.° da Lei 

169/99; 

4.  Renúncia ao cargo de membro da Assembleia de Freguesia da UFAFDN, apresentada 

por Paula Maria Gomes Sequeira de Santos Marujo e sua substituição nos termos do artigo 

76.° da Lei 169/99.; 

5.  Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, nos termos do artigo 52.° da 

Lei 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 34.° do Regimento da Assembleia de Freguesia; 

6.  Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Ordinária de 28 de Junho de 2016. 

Período da Ordem do Dia 

7.  Apreciação e votação do Regulamento de Atividades Diversas, previstas no Decreto-

Lei n O 310/2002, de 18 de Dezembro e com as alterações introduzidas pela Lei 75/2013, de 

12 de Setembro, nos termos da alínea f), n.° 1, do artigo 9.° (Venda Ambulante de Loterias, 

Arrumador de Automóveis e Atividades Ruidosas de Caráter Temporário que respeitem a 

Festas Populares, Romarias, Feiras, Arraiais e Bailes); 

8.  Apreciação e votação da Alteração ao Regulamento de Taxas dos Cemitérios de 

Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, nos termos da alínea f), nº 1, do artigo 9.° da Lei 75/2013, 

de 12 de Setembro; 

9.  Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da União das Freguesias, nos 

termos da alínea e), do nº 2, do artigo 9.° da Lei 75/2013. 

 

O Presidente da Mesa deu então entrada na apreciação dos pontos 1 a 4 da Ordem de Trabalhos, 

tendo sido registadas as renúncias e efectuadas as substituições de Membros da Assembleia de 

Freguesia ali previstas.  

A este propósito, foram pedidos esclarecimentos à Mesa sobre a anunciada falta do deputado 

Valdemar da Silva Fonte Luís. A Mesa esclareceu que, por lapso, foi indicado como faltoso este 

deputado quando, na realidade, não chegou a ser convocado. 

Passando ao quinto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa abriu o período 
destinado ao 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. 
 

A primeira inscrição foi de Maria José Arcos a qual, em nome da Academia Artística e Cultural 

de Aldoar, manifestou o seu desagrado porque, segundo relatou, na última vez que estiveram 

com a Dr.ª Maria Lacerda, deram a conhecer o seu projeto para Abril-Maio, tendo o mesmo sido 



bem recebido. Foi-lhes dito para, no dia seguinte, falarem com Assistente Social, Maria Paula, 

para preencherem certos documentos. A Dr.ª Maria Lacerda disse na altura que estava tudo 

bem, mas a UFAFDN não deu mais retorno ao projeto até agora. Diz que o mínimo seria dizer 

que o projeto não seria considerado, mas dar uma resposta. Afirmou que pensam que já não 

vale a pena, pois já é a terceira vez que trazem um projeto. Tem pena da Dr.ª Maria Lacerda não 

estar presente nesta Assembleia, para dar uma resposta. Nunca disse sim ou não. Maria José 

Arcos quis deixar aqui a manifestação de desagrado. 

Pediu em seguida a palavra Álvaro Almeida. Veio levantar questões relacionadas com o trânsito 

em determinadas vias, realçando o conhecimento de causa que tem, devido a ter sido condutor 

profissional durante muitos anos. Salientou especialmente situações relacionadas com 

passadeiras e cruzamentos, nomeadamente na Rua Martim Moniz e na Rua do Lidador, onde a 

passadeira já não existe. Lembrou que é um perigo constante o cruzamento com a Rua Jornal 

de Notícias. Considerou que pode ser útil para apontar ao Presidente estes perigos. Referiu 

ainda que a Rua Jornal de Notícias parece uma pista de automóveis, recordando a existência de 

três escolas e o perigo constante para os miúdos. 

Interveio então José Manuel, Presidente da Associação de Moradores do Bairro Social da 

Pasteleira, o qual veio levantar a questão do ringue da Associação. Informou que quer reativar 

o ringue, pôr miúdos a jogar, porventura até a nível federado. Referiu a recente visita de dois 

elementos da Porto Lazer, que lhe disseram que o ringue não pertence à Associação e sim à 

Porto Lazer. Lembrou a existência de um protocolo assinado com a CMP em Março de 2001, 

através do qual uma vereadora confirmou que o edifício é da Associação. Entretanto, não foi 

recebido nenhum documento de cancelamento do protocolo. Assim sendo, pede ao Executivo 

para ajudar os interesses dos moradores. Aproveitou o ensejo para referir dois outros assuntos: 

um relacionado com queixas de alguns moradores, relativamente aos estacionamentos e outro 

com o acesso a deficientes no bairro, que não conseguem estacionar suficientemente perto do 

pavilhão. 

O Presidente do Executivo começou por responder à questão da Academia Artística e Cultural 

de Aldoar. Lembrou que, entretanto, houve uma outra iniciativa que foi apoiada. Lamenta que, 

com o decorrer de outros projetos interessantes, não tenha sido dado seguimento ao maior 

projeto sugerido pela Associação. Pede desculpa não ter comunicado o seguimento da decisão. 

Por outro lado, a AACA não tem propriamente uma atividade, como outras Associações, vai 

somente organizando eventos. O Executivo tem que fazer alguma distinção entre essa e outras 

associações que têm atividade regular. 

Dirigindo-se ao Senhor Álvaro Almeida, diz ter falado na última segunda-feira da situação da Rua 

Nossa Senhora da Silva. Realmente, não há passadeira alguma, nem para passar nessa rua nem 

na Martim Moniz. Já teve o cuidado de fotografar e mandar para o diretor responsável pela via 

pública. Sinalizaram a Padre Luís Cabral e a Rua da Cerca. Em relação à passadeira da Rua do 

Lidador, vai ver o que se passa. Agradeceu a disponibilidade para o acompanhar em visitas. O 

que também o tem preocupado é a ligação da Rua de Martim Moniz à Rua Jornal de Notícias, 

até porque há veículos muito mal estacionados, não se conseguindo virar. 

Em relação ao Senhor José Manuel, falando dos ringues, sugeriu a mudança de local e 

requalificação, o que não avançou mas terá de ser feito. Vai apurar o que se passa com o 

protocolo. 

O Presidente da Mesa declarou então aberto o período para intervenções por parte dos 

membros da Assembleia, tendo pedido a palavra o deputado Mário Cardoso, o qual referiu 



querer levantar algumas questões. Começou por lembrar que, noutros tempos, existiu uma 

rampa para acesso a pessoas de mobilidade reduzida à praia do Ourigo, a qual foi retirada 

aquando das obras. Hoje em dia, nenhuma das praias daquela zona tem este tipo de rampa. 

Outra questão levantada, foi-o em consonância com o Presidente da Comissão de Moradores 

do Bairro Social da Pasteleira. Referiu terem cópia do documento que foi entregue à Câmara 

Municipal do Porto em 2014. Nesse documento constava a questão dos acessos a pessoas de 

mobilidade reduzida e ainda não foi feito nenhum avanço nesse sentido. Também contemplava 

questões relativas à reabilitação de jardins, etc. Referiu ainda que já foi levantada a questão, 

pela CDU, de mudar a localização da paragem de autocarro do Lidador para a Circunvalação, 

próximo do Bairro da Biquinha. Trata-se de um assunto urgente, estando o Inverno à porta. No 

entanto, tal mudança coloca outros problemas, devido à pouca largura do passeio e 

impossibilidade de fazer recuar o muro existente no local. Referiu por último a situação da 

ocupação do edifício da antiga escola 85, do Passeio Alegre. A Academia de Danças e Cantares 

ocupa uma parte do edifício, mas considera que há necessidade de facultar espaços para 

algumas colectividades que não os têm. 

Interveio então a deputada Andreia Lima: Começou por congratular o Executivo pela 

inauguração do novo parte infantil da Foz, em que foi feita uma homenagem a um ex-membro 

do Executivo, o “Pidas”. Tem pena, no entanto, de que os deputados desta Assembleia de 

Freguesia não tenham sido convidados para o evento. Seguidamente, indagou que ações a Junta 

tem feito relativamente à escola Manuel de Oliveira. Existem rumores de que a escola tem 

perdido alunos e poderá vir a fechar. Apesar de a escola não ser uma competência da Junta, 

deverá haver uma união no sentido de solucionar o problema e ajudar a escola. Referiu-se 

depois às questões de segurança pública. Em Junho passado teve conhecimento de uma série 

de assaltos na Foz. Soube de um caso em que uma pessoa foi queixar-se à PSP da Foz, a qual 

demorou bastante a atuar, justificando-se porque tinha só um veículo para o efeito. Considera 

que a Junta tudo deve fazer para se assegurar de que o seu espaço territorial tem uma adequada 

cobertura policial. Mudando de assunto, referiu que, em consulta da página da UFAFDN na 

Internet, viu que esteve em consulta pública do aluguer uma carrinha IVECO que foi concedida, 

há tempos, a uma entidade privada a troco de um aluguer. Considera que é ilegal a consulta 

pública não ter sido discutida previamente na Assembleia. Perguntou quem concorreu e se já 

acabou o procedimento. Questionou ainda por que razão não é vendida a carrinha, se não existe 

ocupação para a mesma e é disponibilizada para alugar. 

Pediu então a palavra o deputado Francisco Sousa Rio, o qual começou por falar da Quinta de 

Monte Belo, na sequência de anteriores intervenções suas e de outros deputados. Afirmou saber 

que os projetos têm avançado, tendo vários deputados sugerido uma sessão de esclarecimento. 

Lembrou que a Foz Velha é um bem nacional e que tem sofrido bastante, devido a construções 

de enquadramento muito duvidoso, portanto faz sentido o debate. Referiu depois que tem 

verificado a demolição de algumas moradias antigas na Rua Marechal Saldanha, 

descaracterizando a zona. Considera que tanto a Câmara como a União de freguesias devem 

fiscalizar esta situação. Existem também vários chalés que precisam de obras, sendo essa uma 

obrigação dos proprietários. 

Relativamente à manutenção dos espaços públicos, referiu que parece cada vez haver menos 

jardineiros, verifica-se a existência de passadeiras mal pintadas e de cubos de granito mal 

colocados nalgumas artérias. Considera que a Junta deveria garantir a replantação de novas 

árvores, por cada árvore abatida. Falou novamente da esplanada no Molhe, da Caipicompany, a 

qual tem péssimo aspeto, numa zona que deveria ser um exemplo. Referiu também o abuso da 



utilização de espaços públicos, dando como exemplo o antigo Twins, no Passeio Alegre, em cujo 

passeio quase não se consegue passar, desde que foi construído um “deck”. Lembrou ainda que, 

durante a época balnear, há sinais na praia a proibir os cães. Com o fim da época balnear, 

aqueles sinais foram retirados. Pergunta se a proibição não deveria manter-se durante todo o 

ano. 

Interveio então o deputado Domingos Soares, o qual começou por dizer que ficou por explicar 

o motivo das renúncias, mas deixou uma palavra de reconhecimento aos deputados que 

deixaram de integrar esta Assembleia de freguesia, pelo trabalho desenvolvido. Referiu-se 

depois às condições de circulação nas traseiras do Hospital Magalhães de Lemos, CUF, CAT e 

Centro de Saúde. Verifica-se um verdadeiro pandemónio no trânsito, com enormes dificuldades 

no cruzamento de veículos. Entende que a União de Freguesias deverá fazer algo para minimizar 

a situação. Reconhece que o terreno não é fácil, mas algo tem de ser feito. Sugeriu que a 

autarquia tente, junto da Câmara, arranjar alguma solução. Perguntou o que aconteceu com o 

projecto de extensão da rua Doutor João Fernandes Lopes Neves, até à Rua Martim Moniz. Há 

vinte anos que se fala em tal projecto, o anterior Presidente da Câmara chegou a dizer, 

publicamente, no Centro Social, que até ao fim do mandato, aquela rua ficaria pronta, que 

haveria verbas para tal, mas até agora nada foi feito. Por último, afirmou que é uma vergonha o 

que se passa à volta do CAT, com os utentes a sair dos tratamentos e a consumirem bebidas 

alcoólicas do outro lado da rua, em pleno dia. O panorama é degradante. Sabe que são situações 

difíceis de resolver, mas são imagens que testemunha diariamente e gostaria de deixar uma 

recomendação para que algo se faça.  

Pediu então a palavra o Presidente do Executivo o qual começou a responder às questões que 

haviam sido colocadas.  

Deu razão ao deputado Mário Cardoso quanto à falta de acessibilidade às praias, por parte de 

pessoas com problemas de locomoção. Referiu-se também ao mau estado das escadas de 

acesso ao Molhe. Diz que existe ali um problema de competências entre entidades, com a APDL 

e a CMP a não assumirem as responsabilidades. Deu também razão às questões relacionadas 

com a Associação de Moradores da Pasteleira, bem como quanto à paragem de autocarro, 

informando que chegou a tentar que a paragem fosse colocada de forma resguardada, através 

de uma abertura no muro do Parque da Cidade, mas não conseguiu. Aliás, lamentou também 

que não exista um passeio em condições na Circunvalação, junto ao Parque da Cidade, 

obrigando os cidadãos a circular pela via pública destinada aos automóveis. 

Afirmou-se convicto de que, mais cedo ou mais tarde, a escola 85 voltará à posse da CMP, uma 

vez que o edifício foi cedido à Junta de Freguesia da Foz para lá instalar a sua sede e tal não 

aconteceu, nem acontecerá. 

Explicou de seguida à deputada Andreia Lima que não houve qualquer inauguração oficial do 

parque infantil, apenas a presença de familiares e amigos do João Pedro Espregueira.  

Quanto à Escola Manoel de Oliveira, disse que esta ficou “esquecida” pela Parque Escolar e 

apelou aos membros desta Assembleia que têm ligação a partidos políticos, para que 

sensibilizem grupos parlamentares para visitarem a Escola e tentarem que aquela Escola seja 

objecto de remodelação, à semelhança do sucedido, por exemplo, com a Escola Garcia de Orta. 

Considerou inconcebível que a esquadra da Foz sirva também Lordelo e não Nevogilde. É 

intenção do Executivo pedir ao Governo uma esquadra em Nevogilde, o que poderia ajudar a 

minimizar o problema da falta de segurança em algumas ruas. 



Explicou a razão para a tentativa de alugar a carrinha IVECO para minimizar os custos, atendendo 

a que também faz muitos serviços gratuitos às colectividades da União e mesmo transporte de 

doentes e serviços ao “Trajectórias”. 

Quanto à questão da consulta pública, vai apurar se, realmente, deveria ter sido trazida a esta 

Assembleia. 

Ao deputado Francisco Sousa Rio disse que nada sabe acerca da Quinta de Monte Belo, mas 

informou que já pediu para se deslocar à União um responsável dos promotores, para explicar 

o que se passa com o empreendimento. Quanto à demolição de moradias e chalés na Foz, o 

Executivo pouco ou nada pode fazer, para além de alertar a CMP. Havendo uma obra, questiona 

a Câmara, mas nem sempre obtém resposta. Relativamente às árvores, tem-se apercebido de 

que, infelizmente estas não têm sido substituídas, esperando que futuramente haja essa 

preocupação. Em relação à esplanada da Caipicompany, segundo sabe, têm sido apresentados 

vários projetos de obras, os quais têm vindo, sistematicamente, a ser chumbados. Por último, 

garantiu que irá questionar acerca da possibilidade de se levar os cães para a praia, em época 

não balnear. 

Ao deputado Domingos Soares, o Presidente do Executivo disse que teve uma conversa com 

Vítor Arcos sobre a renúncia: tem pena que tenha acontecido, mas respeita a decisão. Disse 

ainda que espera poder contribuir para melhorar a segurança rodoviária e que tem estado 

atento aos problemas. Relativamente à questão da circulação de utentes do CAT, disse que é 

impossível proibir a saída de pessoas para a rua. A sociedade é o que é, as pessoas têm os seus 

problemas. 

Passando ao sexto ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa concedeu a palavra à 
deputada Andreia Lima, a qual criticou o facto de a Ata, no que se refere às suas intervenções, 
ser muito resumida, enquanto que as intervenções do Executivo têm mais destaque. O deputado 
José Aguiar esclareceu que as Atas são feitas de forma tão equitativa quanto possível, 
considerando mesmo que as intervenções da deputada Andreia Lima têm sido descritas com 
bastante pormenor, mas disponibilizando-se para rectificar o que os deputados considerarem 
conveniente. O deputado Miguel Arcos manifestou-se muito indignado com esta disponibilidade, 
uma vez que considera que não têm que fazer o trabalho da Mesa. 
A Ata foi então completada com uma referência ao compromisso para realização de sessão de 

esclarecimento, relativamente à Quinta de Monte Belo. Colocada a votação pelo Presidente da  

Mesa, a Ata da Assembleia Ordinária de28 de junho de 2016 foi aprovada com onze votos a 

favor e cinco abstenções. 

Entrando na análise do sétimo ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo pediu 
desculpa por este assunto só ser trazido a votação em Setembro de 2016, quando foi iniciado 
em Setembro de 2015. Uma vez colocado a votação, o Regulamento de Atividades Diversas, 
previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro e com as alterações introduzidas pela 
Lei 75/2013, de 12 de setembro, nos termos da alínea f), n.° 1, do artigo 9.° (Venda Ambulante 
de Loterias, Arrumador de Automóveis e Atividades Ruidosas de Caráter Temporário que 
respeitem a Festas Populares, Romarias, Feiras, Arraiais e Bailes), foi aprovado por unanimidade. 
O Presidente da Mesa deu então entrada no oitavo ponto da ordem de trabalhos, tendo o 

Presidente do Executivo explicado as razões para a uniformização das taxas dos cemitérios.  

Começou por referir que, há cerca de dois anos, teve lugar a primeira conversa sobre este 

assunto e foi dito então que esta questão iria ser abordada progressivamente. Feitos os estudos 

e avaliada a experiência, é importante dizer que nunca se pretendeu fazer receita. Fazer um 

jazigo do tipo capela já não é comum nem está ao alcance de muitos – são atos que não se 



verificam muitas vezes. O Executivo tem a última palavra em isentar pessoas que não tenham 

recursos para pagar a taxa e, eventualmente, até decidir o pagamento em prestações. Situações 

como a descrita vão continuar a acontecer. Esta proposta não tem como objetivo nenhum 

aumento de receita. Seria muito mais fácil, nesta altura política, baixar as taxas; no entanto, é 

uma questão de racionalização. 

O deputado Miguel Arcos perguntou qual seria o impacto de uma uniformização das taxas pela 

mais baixa e disse constatar que haverá um aumento considerável nas três freguesias. 

A deputada Andreia Lima congratulou-se com a uniformização das taxas, o que já tinha sido 

sugerido por si. No entanto, pediu para ser explicada a razão para todos os prazos envolvidos 

neste processo. Quanto à diferença relativamente à proposta inicial - que a harmonização só 

seria possível em quatro anos, mas agora o Executivo admite ser possível em dois – pergunta 

porquê. 

Afirmou ainda considerar que o Executivo deveria ter chamado a atenção dos membros da 

Assembleia para o facto de ter estado uma consulta pública em Edital. No meio de tantos Editais, 

deveria ser dado destaque aos que contêm matérias objecto de consulta pública. 

O deputado André Machado Vaz congratulou-se, em nome da bancada. Disse que poderia ter-

se uniformizado segundo a taxa mais baixa, a de Aldoar. Era impossível perceber o efeito desta 

uniformização e prever as tendências. Uniformizando para baixo, ter-se-ia uma enorme perda 

de receita. Parece-lhe que a solução adotada é a melhor. 

O deputado Mário Cardoso pediu esclarecimentos sobre a diferença de preços nos diferentes 

cemitérios. Perguntou por que é que um morador da Foz tem de pagar mais do que um de 

Aldoar, se ganham o mesmo. Aqui é a mesma questão: o serviço é o mesmo, porque é que há 

uma variação de preços no cemitério? Na Foz, a maior taxa não depende do local, por isso não 

faz sentido a variação de preços. 

O Presidente do Executivo pediu então a palavra para responder às questões suscitadas pelos 

deputados. Começou por explicar ao deputado Miguel Arcos que, se as taxas fossem niveladas 

pelo valor mais baixo, tal resultaria num desequilíbrio orçamental grave para a União de 

freguesias. Ao deputado Mário Cardoso respondeu que a diferença de taxas existia antes deste 

Regulamento, não agora. “Morrer na Foz” não é mais caro do que “morrer em Aldoar”. 

O deputado André Machado Vaz pediu novamente a palavra para lembrar que o que conta 

verdadeiramente são os atos mais comuns e frequentes e não, ao contrário de alguns exemplos 

que aqui foram hoje trazidos, as taxas para alguns atos que apenas esporadicamente são 

executados. 

O Presidente do Executivo voltou a explicar que os atos que mais frequentemente se verificam 

são aqueles cujas taxas se pretendeu uniformizar e não aqueles escolhidos para o debate de 

hoje. 

 

O Presidente do Executivo passou então a palavra à Vogal Ana Furtado. Esta afirmou que, se a 

opção fosse pela uniformização pelos valores mais baixos, no futuro talvez nem se pudesse 

pagar aos funcionários. Repetiu que a proposta foi para consulta pública e publicada em edital 

e no site da União de freguesias, para que as pessoas pudessem pronunciar-se e, se 

entendessem, fizessem sugestões. Ninguém o fez. Não houve feedback dos fregueses nem das 



bancadas. Sendo assim, veio agora à Assembleia para ser votada. Trata-se de um procedimento 

inteiramente legal. Respondendo ao deputado Mário Cardoso, afirmou que não houve alteração 

de taxas relativamente aos jazigos, que é património – e que são as mesmas para as três 

freguesias. A concessão de um terreno é que tem valores diferentes. 

 A deputada Andreia Lima voltou a usar da palavra para lamentar que, após este esclarecimento, 

na reunião de Junho, nem tenha sido referido este assunto.  

O deputado Miguel Arcos afirmou que causa estranheza dizer-se que, nivelando pelo mais baixo, 

não haveria dinheiro para salários. Percebe o Executivo, mas – usando a matemática – vê que 

há um aumento. Perceberia se houvesse aumento nas instalações; mas não se vê nada de novo. 

Não se justifica o aumento de verbas, quando a qualidade será a mesma. 

O deputado Mário Cardoso voltou a referir o preço do terreno. Para jazigo capela, no entanto, 

continua a ser diferente. O terreno para um cemitério parece o terreno de uma habitação: 

preços abismais dada a finalidade. 

O deputado André Machado Vaz voltou a salientar que, para alimentar discussões, pode ir 

buscar-se atos que ocorrem muito poucas vezes, mas não são estes os atos que afetam a maior 

parte das pessoas. Para os atos que ocorrem com frequência, que são o que interessam – porque 

são os que têm mais impacto na receita – tínhamos valores altamente díspares.  

Uma vez colocada a votação a Alteração ao Regulamento de Taxas dos Cemitérios de Aldoar, 

Foz do Douro e Nevogilde, nos termos da alínea f), nº 1, do artigo 9.° da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro, foi a mesma aprovada com 10 votos a favor e 5 contra. 

A deputada Andreia Lima fez a seguinte declaração de voto: o PSD voltou contra, não pelas taxas 

em si, mas pela questão procedimental referida. 

O Presidente da Mesa deu então entrada no Nono ponto da Ordem de Trabalhos. O presidente 
do Executivo começou por louvar e pedir que ficasse a constar em Acta o reconhecimento 
público pelo trabalho desenvolvido por todos os colaboradores da UFAFDN. 
Quanto ao trabalho do Executivo, salientou que, neste ano, foi realizada uma centena de eventos 
no Verão. A União teve várias iniciativas diferentes, animando a economia local – os munícipes 
e os turistas, nacionais e estrangeiros - vêm cá e encontram uma programação variada e 
focalizada na cultura e conhecimento. Também é importante referir o Centro Social da Foz, que 
tem finalmente instalações condignas para os seus utentes. O fundo de emergência social conta 
hoje com 9000 euros de apoio à família; a Festa do Livro, este ano, teve uma programação de 
excelência – praticamente só num mês realizou trinta palestras diferentes na área social, da 
cultura e da educação. Outra questão muito relevante foi a obra de Aldoar. As questões 
processuais são muitas vezes complexas, mas a obra está a avançar. O objetivo é melhorar as 
condições de trabalho dos funcionários, mas também e muito a acessibilidade dos cidadãos 
(dissipar o problema das escadas, por exemplo). O mesmo se passa com o Mercado da Foz: uma 
obra para retirar o amianto de uma loja e outra para outras reparações. O Presidente procedeu 
também à elencagem de várias realizações e abordou ainda as receitas e despesas, com grau 
assinalável de concretização da receita. O saldo de gerência continua equivalente ao que foi 
herdado, apesar de terem existido bastantes mais investimentos. 
A deputada Andreia Lima pediu para que as próximas informações escritas do Presidente sejam 
mais explícitas em relação aos apoios concedidos. Pediu esclarecimentos sobre o andamento 
das obras no edifício da Junta de Aldoar e, concretamente, se há uma data prevista para a 
conclusão das obras. Questionou a utilidade de uma assessoria de imprensa na União e o valor 

da assessoria de design. Questionou também a aquisição de cadeiras de esplanada.  



O deputado Francisco Sousa Rio repetiu as críticas da deputada Andreia Lima. Sugeriu que fosse 

feito um investimento na reparação do soalho da Escola 85, para que assim esta não fosse 

“devolvida” à Câmara, devolução esta que considera incompreensível. Disse também que 

considera que há outras prioridades. Referiu também que se nota falta de concretização de 

muitas ações, bem como apoios de emergência e carência mal definidos. Há demasiada atenção 

a ações de animação. Concluiu que as prioridades parecem trocadas. Referiu as novas 

instalações e perguntou, quanto custaria pôr um novo soalho na escola 85. Não se compreende 

por que razão a Junta irá abrir mão de um edifício como aqueles. 

O Presidente do Executivo prestou os esclarecimentos solicitados muitos apoios são logísticos; 

apoios reais – de transferências correntes - orçam em 70.000 euros. Cada vez mais este apoio é 

feito. O material de esplanada destina-se ao Mercado da Foz. No que concerne a assessoria de 

imprensa, pode fazer-se um trabalho importante junto aos jornais, como o espaço mediático 

que foi conseguido com as festas de S. Bartolomeu. Perguntou ao deputado Francisco Sousa Rio 

quais as prioridades de que fala. Afirmou que o Executivo tem o cuidado de assegurar as 

valências sociais, que praticamente não existiam na Foz. Em relação ao soalho na escola 85, 

esclareceu não é o problema. Já anteriormente, no decurso desta reunião esclareceu que só 

poderiam ficar com o edifício se fosse sede – o que não irá acontecer. As coletividades podem 

usar o rés-do-chão ou mesmo o Teatro da Vilarinha. 

O deputado Miguel Arcos perguntou como é que as coletividades poderiam ocupar o rés-do-

chão se não há condições mínimas. Vai haver um aumento de receita com as taxas, mas já houve 

um aumento de receita com as mesmas taxas. 

 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu 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 1º Secretário: _____________________ 

A 2ª Secretária: _____________________ 

 


