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A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, estabelece na alínea a), do nº 1, do artº 16º, 
que compete à Junta de Freguesia ou à União de Juntas, elaborar e submeter 
à aprovação da Assembleia de Freguesia, as Grandes Opções do Plano e a 
proposta de Orçamento.
 
As Grandes Opções do Plano, instrumento estruturante e orientador de gestão, 
são, também, o elemento fundamental para a elaboração de um Orçamento 
capaz de afetar os recursos aos objetivos definidos.

O Orçamento está concebido de acordo com as regras do POCAL, em estrita 
obediência da Lei, com o propósito de dar cumprimento às Grandes Opções 
do Plano.

A União de Freguesias Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde irá continuar a sua 
aposta na requalificação do edificado, na modernização e desenvolvimento, 
apostando na formação dos seus recursos humanos, nas boas relações e con-
dições de trabalho, para melhor servir os habitantes da freguesia; bem como 
no desenvolvimento de um amplo conjunto de políticas sociais, culturais e de 
lazer, privilegiando os nossos Centros Sociais e Paroquiais, Coletividades e 
Associações de Moradores, dentro dos quadros e normativos legais em vigor.

Procuraremos sempre novas delegações de competências que possam ser 
verdadeiros serviços de proximidade, poupando tempo e burocracias desne-
cessárias aos nossos Cidadãos. Contudo, iremos recusar delegações que, em 
termos financeiros, se tenham revelado negativas para a UF, não acrescentan-
do valor aos serviços essenciais prestados à população.

Para 2019, as Opções do Plano apresentam-se sumariadas e sistematizadas, 
essencialmente, em 8 capítulos, correspondentes às principais áreas de atua-
ção:

 Desenvolvimento Organizacional
 Ação Social e Habitação 
 Cultura e Lazer
 Educação e Desporto
 Seniores
 Mobilidade e Urbanismo
 Património e Finanças
 Unidades de Gestão

PREÂMBULO
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CONTINUIDADE E SUSTENTABILIDADE

Procuraremos em 2019 (e durante o Mandato) continuar com a nova abordagem no 

fortalecimento da Coesão Social, através de programas e ações inclusivas como, por 

exemplo, o Grupo (d)Eficiências, o Projeto PertenSER, sessões de capacitação profis-

sional e o Orçamento Colaborativo, que permitirá apoiar as nossas Instituições que se 

dedicam a esta área fundamental da sociedade. Iremos continuar a apostar na dinâmica 

cultural e de lazer que promovemos, com o objetivo de ter cidadãos mais informados e 

mais cultos. Só assim, acreditamos nós, será possível ter uma sociedade mais inclusiva e 

mais participativa. Logo, cidadãos mais exigentes. 

Teremos um forte investimento na requalificação do nosso património, com particular 

destaque para a intervenção na ex-Junta da Foz do Douro e na conclusão dos trabalhos 

de renovação da sede, em Aldoar. Através de obras que permitam uma acessibilidade 

total nos dois edifícios. Iremos reforçar o apoio às nossas Coletividades, Instituições 

Sociais e Associações de Moradores. 

O nosso principal projeto (e desafio) será o novo Centro Sociocultural da Foz, como 

pólo de excelência para as atividades do Projeto Trajetórias, mas também para as nos-

sas Coletividades e | ou IPSS. Se encontrármos os parceiros necessários, procuraremos 

concentrar neste espaço novas valências sociais e culturais, nomeadamente, Creche, 

prevenção e apoio na área da saúde mental, a Refood, entre outras.

INTRODUÇÃO

5 NOV 2018

ORÇAMENTO 
COLABORATIVO
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INTRODUÇÃO

Contudo, temos agora um novo e enorme desafio: a Escola 85. A única Escola Infantil  

edificada na cidade, entre 1915 e 1924 que “sobreviveu”. Fruto de uma verdadeira  

diplomacia política, este Executivo, conseguiu alterar o objeto do Contrato de cedência 

temporária (agora já não será para uma sede de Junta que nunca saiu do papel), permi-

tindo uma gestão mais abrangente do edificado. Mais: o horizonte temporal da cedência 

passou de 2024 para 2036! Mais uma vez, merece uma palavra de reconhecimento o 

Senhor Presidente da CM do Porto que confiou neste Executivo, abdicando de um dos 

imóveis mais emblemáticos da cidade e cobiçado por inúmeras instituições. Mais uma 

vez demonstrando uma visão de descentralização invulgar e que é de louvar. Iremos 

estar à altura do desafio e transformar a “abandonada” Escola 85 num pólo atrativo e 

dinâmico.

Procuraremos concluir as obras de requalificação do Mercado da Foz, integrando o  

Lavadouro da Ervilha, de modo a dar outra dimensão a estas emblemáticas infraestru-

turas da nossa União de Freguesias.

Continuaremos a privilegiar a formação dos nossos Funcionários, bem como a melhoria 

das suas condições de trabalho. Porque temos consciência que eles são a base do nosso 

trabalho e do apoio direto aos nossos Cidadãos. Procuraremos sempre valorizar as suas 

funções e desempenho. Daremos, sempre que possível, informação, em primeira mão, 

das principais linhas de orientação do Executivo, bem como os principais indicadores 

económicos. 

Continuaremos a apoiar fortemente as nossas Coletividades, Associações de Morado-

res, Agrupamentos Escolares e IPSS, dentro das nossas possibilidades financeiras; e no 

cumprimento dos Regulamentos aprovados em AF, bem como no âmbito das nossas 

competências. Continuará a ser um GOP de continuidade. 

Juntamente com as outras forças políticas, representadas na Assembleia de Freguesia, 

procuraremos verdadeiros consensos em matérias relevantes para a nossa Freguesia 

como, por exemplo, uma maior atenção para o Bairro Manuel Carlos Agrelos (Bairro de 

Aldoar); para os problemas de mobilidade e segurança; para a requalificação de ringues, 

sobretudo junto da Associação Praceta Cidade da Praia; Requalificação do património 

Nacional e | ou Municipal (Forte de São João e Farol de São Miguel o Anjo, Fontanários, 

Lavadouros, entre outros equipamentos).
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Em articulação com as outras Juntas de Freguesia, fomos capazes de obter uma boa 

atualização nas dotações financeiras (passaremos de um valor de cerca de 401 mil para 

cerca de 460 mil euros), oriundas da Câmara Municipal do Porto, quer em sede dos  

contratos interadministrativos, quer através dos orçamentos colaborativos (100 mil 

euros por Freguesia). É justa uma palavra de reconhecimento e apreço ao Senhor 

Presidente da CMP, Dr Rui Moreira, pela forma como se empenhou pessoalmente para 

resolver estas questões, dotando as freguesias de uma maior robustez financeira.

Em relação ao Estado Central é inadmissível que se continuem a promover tantas medi-

das visando um eventual aumento salarial dos Funcionários Públicos (por mais justo que 

possa ser ou parecer), sem que esta “fatura” seja acompanhada de uma compensação 

financeira, em sede do FFF. Aliás, os aumentos anunciados pelo Governo, nesta matéria, 

revelaram-se, como se era de esperar, uma profunda deceção. Como é possível consi-

derar apenas um aumento de 0,5% nas transferências do Estado para as Freguesias!? 

Em resumo, o Governo ignora completamente a sustentabilidade da nossa União de 

Freguesias. Até porque desconhece a realidade do País…fora de Lisboa.  

Sustentabilidade. É esta palavra de enorme relevância que continuará a ser um dos 

maiores desafios deste Executivo para 2019 e para todo o mandato. Esperamos contar 

com o apoio dos Membros da Assembleia de Freguesia para lutar por uma verdadeira 

descentralização. E a devida compensação financeira...O próximo alvo deverá ser o 

apoio aos cidadãos no preenchimento das declarações do IRS. Em 2018, fomos a única 

Freguesia da cidade que assegurou este serviço aos cidadãos. Não tendo recebido um 

cêntimo da AT | Governo pelo serviço prestado.

Por último, mas não menos importante, respeito total pelas “contas à moda do Porto”. 

Continuaremos a procurar aumentar as receitas e a diminuir as despesas correntes – no 

que diz respeito à aquisição de bens e serviços – de modo a libertar as verbas ne-

cessárias para continuar a nossa política de investimento de apoio a Famílias, IPSS e 

Coletividades. 

Nuno Ortigão

Presidente da União das Freguesias  

de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
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PELOUROS E  

UNIDADES DE GESTÃO

EXECUTIVO UNIDADES DE GESTÃO

PRESIDENTE

Nuno Ortigão
• Património e Finanças

SECRETÁRIA

Laura Lages Brito
• Seniores

TESOUREIRA 

Ana Furtado
•  Desenvolvimento 

Organizacional

VOGAL

Nuno Cabral  Carvalho
• Educação e Desporto

VOGAL

Maria Lacerda
• Cultura e Lazer

VOGAL

Sofia Mexia Alves
• Ação Social e Habitação

VOGAL

Álvaro Oliveira
• Mobilidade e Urbanismo

EXECUTIVO

• MERCADO DA FOZ

• TRAJETÓRIAS

• TEATRO DA VILARINHA 

• MOLHE 

A organização funcional da União das Freguesias apresentará a seguinte estrutura para 

2019:

• ESCOLA 85
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DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

A União de Freguesias tem, neste momento, um grupo de Funcionários que nos orgulha. 

Apesar da reorganização administrativa (que levou a algumas mudanças nos locais de 

trabalho e, em alguns casos, também nas funções), das novas valências e de alguns 

contratempos (que se prendem com baixas de longa duração, reformas, entre outros 

imprevistos), temos a sorte de mater uma equipa coesa e motivada. Equipa essa que 

tem sido a base de muito do trabalho de proximidade que fazemos, mas sobretudo 

das inúmeras iniciativas que levamos a cabo. Para 2019 queremos continuar a apostar 

na formação dos nossos Funcionários, sobretudo tendo em conta novos desafios que 

pretendemos abraçar (ao nível de novas delegações de competências) e também face 

a previsíveis perdas no nosso efetivo por motivo de reforma.

Os funcionários de uma freguesia são o seu maior ativo, sem eles não é possível servir a 

população que nos procura!

A União de Freguesias tem apostado fortemente no seu capital humano e para 2019, 

prevemos alterações a nível orgânico, nomeadamente com o recrutamento de assisten-

tes operacionais e reformulações de alguns serviços.

Se em 2018 prevíamos a saída de uma assistente operacional e uma assistente técnica, 

mercê das alterações legislativas de reformas para as longas carreiras contributivas e 

por limite de idade, o certo é que neste momento apenas uma se realizou, aguardando-

-se a realização da outra no primeiro trimestre de 2019; para além destas duas prevemos 

ainda uma reforma por idade de uma assistente técnica.

Recorde-se que se encontram 6 lugares vagos no quadro de pessoal, em anexo a este 

documento.

Assim em 2019, assistiremos a 7 lugares vagos no quadro, (4 Assistentes Técnicas e  

3 Assistentes Operacionais) não obstante já ter sido aberto procedimento Concursal 

para o preenchimento de um lugar de assistente operacional cuja integração se prevê 

no primeiro trimestre de 2019.

Na União existem 3 cemitérios, cuja manutenção se encontra a cargo de 6 coveiros  

(assistentes operacionais) numero manifestamente escasso face à dureza das exigên-

cias das funções, pelo que reforçaremos o número de coveiros, através da contratação 

de um assistente operacional. 

Na área administrativa, prevê-se a substituição de uma das Assistentes Técnicas refor-

madas e ainda pretendemos criar dois lugares no quadro para Técnicos Superior, na 

área da Gestão Autárquica e Financeira. 
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Face ao exposto, em 2019 iremos assistir a uma renovação no quadro do pessoal, que 

será naturalmente um grande desafio, tanto como para os que partem, como para a 

própria cultura organizacional que deverá saber incorporar os novos colaboradores 

integrando-os nos novos desafios.

O posto dos CTT no Edifício Sede de Aldoar, regista anualmente um movimento de 

mais de 850.000¤ e atende cerca de 30.000 utentes, apesar das várias promessas por 

parte dos CTT em aumentar o numero de postos de trabalho, o certo é que ainda não 

o fez, pelo que a União de Freguesias, continuará a lutar para melhorar as condições de 

atendimento do posto dos CTT. 

A Formação será um instrumento de integração, a forte cultural de excelência que nos 

habituamos a ter para melhor servir o publico, terá que ser ministrada nas áreas com-

portamental e técnica, estando já prevista várias ações.

Embora estivesse previsto para 2018, na verdade só em 2019 é que o SNC (Sistema de 

Normalização Contabilística) entrará em vigor substituindo o Pocal, sendo adquirido 

uma nova valência informática para a sua correta implementação.

Será finalizada a solução informática integrada através do novo servidor adquirido no 

final de 2018, permitindo o trabalho em rede com segurança que se impõe na União das 

Freguesias.

A organização de 2 atos eleitorais, as eleições para o Parlamento Europeu na Primavera 

e para a Assembleia da República no Outono, são momentos importantes na vida da UF 

pelos meios que envolvem, pelos funcionários que neles trabalham e pela responsabilida-

de inerente à situação, mas que sabemos que iremos eficaz e tranquilamente executar.

Ao nível dos projetos com impacto externo estão previstas ações relativas a:

• Lançamento do Projeto do Centro Sociocultural

• Abertura de 3 novos estabelecimentos comerciais no Edificado do Molhe.

• Lançamento do Projeto da Escola 85

Intervenções no património imobiliário:

•  Obras de requalificação no Cemitério da Foz, após as obras na secção 5º 

efetuada em 2018 com a construção de 6 jazigos simples, 2 duplos, avança-

remos em 2019, para a requalificação da 6ª secção com 18 jazigos simples 

e 2 duplos
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• Obras de requalificação no Polo da Foz (Rua Corte Real)

• Obras de requalificação do Lavadouro da Ervilha (CMP)

•  Conclusão da Requalificação do Mercado da Foz (eletricidade, cobertura e 

fachadas)

    

AÇÃO SOCIAL  
E HABITAÇÃO

Um dos principais objetivos deste mandato será continuar a alertar a Domus Social, EM 

e todos os Pelouros da CMP com responsabilidade na Via Pública, Ambiente e Seguran-

ça, para a necessidade urgente de requalificar o Bairro Manuel Carlos Agrelos (Bairro de 

Aldoar), ao nível da iluminação, arruamentos, jardins, equipamentos de lazer e entradas 

dos Blocos, dando a este Bairro a devida atenção, que não tem tido nos últimos anos. 

Embora, não descurando outras questões ligadas à habitação social (e não só), o Bairro 

de Aldoar concentra a atenção de todas as forças políticas com representação na As-

sembleia de Freguesia da nossa União.

Acompanharemos o PS na sua sugestão de se efetuar um retrato social exaustivo, no 

referido Bairro, no sentido de procurar as melhores soluções para retirar o maior núme-

ro de Famílias e pessoas de condições de dependência financeira de longo prazo. Pois, 

mais importante do que o edificado, são as pessoas e o seu bem-estar.

Objetivos específicos:

OE1. Promoção da inclusão social de pessoas, famílias ou grupos em situação 

de vulnerabilidade ou exclusão social 

OE2. Promoção da participação e cidadania ativa

Atividades propostas:

Eixo 1) Apoio e acompanhamento a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade 

social 

A1.1 - Acompanhamento e orientação psicossocial - através do Serviço de Ação Social 

A1.2 - Apoio financeiro a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade – através do 

Fundo de Emergência Social

A1.3 – Apoio institucional e financeiro a projetos de intervenção social dirigido a públi-

cos ou grupos em situação de vulnerabilidade 

Eixo 2) Promoção da rede social de proximidade

A2.1. - Promoção da capacitação das organizações de intervenção social 

A2.2. - Reforço da colaboração e articulação entre as diferentes organizações de inter-

venção social

A2.2.1 - Constituição e dinamização da Comissão Social de Freguesias

A2.2.2 – Dinamização dos dois Grupos de Trabalho constituídos: (d)Eficiências e Idosos 

em situação de Isolamento Social e Vulnerabilidade
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Eixo 3) Promoção da participação e cidadania

A3.1 – Promoção do voluntariado em instituições locais, através do Banco Local de 

Voluntariado 

A3.1.1 – Realização de entrevistas a candidatos, articulação com instituições e projetos 

locais, monitorização dos voluntários

A3.1.2 – Realização de encontros de partilha e capacitação para voluntários 

A3.2 - Promoção da educação para os Direitos das Crianças, através de uma dramatiza-

ção dirigida a crianças do 1º ciclo 

Eixo 4) Melhoria das condições de habitabilidade dos residentes 

A4.1 – Constituição de um Gabinete de Apoio Local, através da parceria com a Habitar 

Porto 

A4.1.1 – Atendimento, encaminhamento e acompanhamento dos proprietários 

A4.1.2 – Análise e caracterização de situações de pobreza habitacional e articulação 

com instituições para mobilização de recursos existentes

    

CULTURA E LAZER

Iremos manter a dinâmica criada, através da manutenção dos nossos principais proje-

tos: Ciclos de Cultura e Conhecimento e aposta no Teatro. No que diz respeito ao Lazer, 

manteremos as apostas no Coreto Alegre e Fado à Vez, projetos de grande sucesso. 

Mas iremos mais longe, criando novos eventos que ajudem a criar cidadãos mais cultos 

e bem informados.

No que diz respeito às Festas Populares, daremos continuidade ao apoio às nossas Cole-

tividades que, nos seus locais, são o exemplo vivo do São João genuíno da nossa cidade. 

Em relação às Festas das Freguesias, iremos fazer uma maior aposta dos eventos que 

realmente marcam a diferença, em relação aos outros existentes na cidade: São Miguel 

de Nevogilde, São Martinho de Aldoar e sobretudo o São Bartolomeu, com a aposta no 

Cortejo (77ª edição), IV Exposição de Trajes de Papel, V Festa do Livro e II Cantareira 

em Festa. Serão estes 4 eventos do São Bartolomeu, onde o Executivo irá concentrar a 

sua aposta, no sentido de dar maior visibilidade a este singular evento.

Sempre que possível e em articulação com a CMP, procuraremos manter os programas 

musicais, teatro e cinema na nossa União de Freguesias, através do “Cultura em Expan-

são”. O mesmo acontecerá com o projeto “Um Objeto e os seus discursos”

A Cultura como elemento estruturante de uma sociedade equilibrada e saudável é o 

nosso lema e é através deste instrumento que que pretendemos continuar a apoiar 

e desenvolver as relações com a nossa comunidade, na qual coletividades, grupos e 

associações, assim como os indivíduos com projetos interessantes, serão apoiados. 

CULTURA

A Cultura enquanto elemento e pilar estruturante da nossa Sociedade, é assim que a 

entendemos.
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Nesse sentido e no seguimento de uma política anterior, continuaremos a apoiar:

•  O Teatro, focando o desenvolvimento desta atividade no nosso território através de 

promoção de peças teatrais, bem como de continuação do apoio ao grupo de teatro 

amador A COISA, iniciado há já 3 anos, para que integre também movimentos de apoio 

à coesão social e ao desenvolvimento das franjas da sociedade – crianças, seniores e 

indivíduos com doença mental.

•  O conhecimento da Literatura, com palestras, colóquios e exposições de autores por-

tugueses que escreveram sobre a União de Freguesias ou nela viveram.

•  A Poesia e a sua declamação e a sua perceção também pelos mais jovens. 

•  Apoio e integração de projetos de Desmistificação da Saúde Mental, em parceria com 

a Encontrar-se+ e a Associação Nova Aurora.

•  Exposições quer de artistas e instituições externas, quer da nossa União de Freguesias, 

bem como exposições temáticas.

•  O conhecimento e espelho da Cidade e da nossa Arquitetura, através da sua apresen-

tação numa perspetiva histórica e patrimonial com o Ciclo H.A.P.( História, Arquitetura 

e Património) nos lugares de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, numa perspetiva de 

futuro e na ótica de Pensar a Cidade.

HISTÓRIA, 
ARQUITECTURA 
E PATRIMÓNIO
CICLO H.A.P

•  As tradições de elaboração do Traje de Papel para o Cortejo de S. Bartolomeu, com o 

desenvolvimento do Atelier de S. Bartolomeu e a criação de uma Cursos certificados 

em horário pós-laboral, de ensino e passagem de ensinamentos das “costureiras” mais 

idosas para outras mais novas, de forma a preservar esta atividade cultural e artística.

2019
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•  Os acordos e contactos necessários para tornar realidade a abertura e transformação 

do Forte de S. João Baptista da Foz do Douro num centro cultural e turístico moderno, 

respeitando a sua natureza militar passada e atual.

•  Os grupos de folclore sediados nesta União de Freguesia, para que, preservando as 

nossas tradições musicais e de dança folclórica, apoiem a população infantil e juvenil 

nos seus tempos livres e demonstrem as suas artes em espetáculos organizados para 

esse efeito.

•  Apoiaremos ainda, a obtenção de uma sede para o Grupo de Danças e Cantares de  

S. Martinho de Aldoar.

•  Apoio ao Festival Internacional de Folclore da Cidade do Porto e organização do 

Dançar na Avenida- Danças Folclóricas Internacionais.

•  Os Cantares dos Coros desta União, quer com Festivais de Coros, quer com a organi-

zação do Encerramento das Janeiras.

•  A criação de estruturas de apresentação de livros e revistas, quer em parceria com as 

nossas Coletividades, quer apoiando entidades exteriores, dando lugar à(s) Feira(s) 

do Livro bem como apoio para edição. Apoio também à apresentação de novos livros.

•  A organização e apoio de Mercados de Artesanato clássicos e modernos, nos quais são 

promovidos cursos de artes tradicionais conformes à nossa tradição, a acompanhar 

festas e eventos importantes da União de Freguesias.

•  Organização do Foz ‘Arte, que é uma mostra coletiva de arte com preferência a artis-

tas da freguesia.

•  Organização e apoio ao III Encontro Nacional de Roteiros Literários – Literaturismo.

ROTEIROS LITERÁRIOS, TURISMO E GASTRONOMIA

 ENCONTRO NACIONAL  
DE LITERATURISMO

•  Congresso Internacional sobre os Caminhos de Santiago sob o tema “Porto – Rio e Mar 

a Santiago “.

PORTO A 
CAMINHO DE 
SANTIAGO

EXPOSIÇÃO

COLECÇÃO PARTICULAR DE 

PAULO SÁ MACHADO

www.aldoarfoznevogilde.pt
www.facebook.com/AldoarFozNevogilde
Rua da Vilarinha, 1090 · 4100-513 Porto
T. 226 198 270 | 226 180 513
geral@uf-aldoarfoznevogilde.pt

>QUINTAS E SEXTAS FEIRA
15H30 ÀS 19H00

>SÁBADOS E DOMINGOS
15H30 ÀS 20H00 

5 DE ABRIL | 18H30
FRANCISCO SINGUL  
S.A de Xestion do Plan Jacobeo

MANUEL  RODRIGUEZ 
S.A. de Xestion do Plan Jacobeo

26 DE ABRIL  | 18H30 
ARLINDO CUNHA 
Professor e Investigador  
do Caminho de Santiago.

Parceiro

5 A 26 DE ABRIL DE 2018

EDIFÍCIO TRANSPARENTE

CONFERÊNCIAS

INAUGURAÇÃO
5 DE ABRIL | 18H00•  Comemorações do mês da Liberdade com o Ciclo A Liberdade e o Ser e também, 

leituras encenadas.
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LAZER

O Lazer e a Cultura entrelaçam-se, podendo fazer-se diversas distinções entre eles, 

pontuando aqui, talvez, a do entretenimento.

Neste sentido temos desenvolvido e continuaremos a organizar os seguintes eventos 

nesta União de Freguesias:

•  Coreto Alegre – É a animação do Coreto do Jardim do Passeio Alegre, com eventos 

musicais aos Domingos, de 15 em 15 dias, de Março/ Abril a Outubro. 

•  Fado à Vez – Levamos o Fado, património imaterial da humanidade, às coletivida-

des, padarias, restaurantes, mercados, etc, à vez. Ou seja, levamos o Fado aos nossos  

fregueses, aos seus locais do dia a dia.

DIOGO ARANHA
MARLA AMASTOR

GUITARRA PORTUGUESA:
JOÃO MARTINS
VIOLA: ANDRÉ TEIXEIRA

14 de junho - 22h30

www.aldoarfoznevogilde.pt
www.facebook.com/AldoarFozNevogilde
Rua da Vilarinha, 1090 · 4100-513 Porto
T. 226 198 270 | 226 180 513 
geral@uf-aldoarfoznevogilde.pt

Escola 85
Esplanada do Castelo - Porto

Entrada livre.
•  II Festival Cantareira em Festa – Integrado nas Festas de S. Bartolomeu é o seu con-

certo de encerramento.

 

•  Em articulação com a Porto Lazer, continuaremos a procurar atrair para o nosso ter-

ritório eventos de grande relevância para a União e para a cidade. Sabemos que já 

temos grandes eventos, mas é nossa intenção ter uma participação mais ativa em 

alguns deles, embora nunca confundido os interesses da cidade com os nossos. 
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•  Continuaremos a apostar na realização de mercados| Mercado da Alegria no Passeio 

Alegre, Forte de São João, Molhe, entre outros; Flea Market (duas edições anuais); 

Sensations Market (duas edições anuais);

•  Contamos desenvolver uma mostra de vinhos na Foz, em forma de mercado.

Continuaremos a apostar em eventos que façam do nosso território um polo atrativo 

na captação do turismo que continua a ser muito forte na cidade, sobretudo no São 

João e na época de verão, onde a zona ocidental é mais procurada, devido às praias. 

Assim, as nossas apostas continuarão a ser num São João diferente (nos nossos Bairros 

e Coletividades), numa renovada apresentação nas Av D Carlos I e Passeio Alegre e na 

continuidade do posicionamento único do São João de Nevogilde; no São Bartolomeu, 

com particular destaque para o Cortejo do Traje de Papel que se afirma, cada vez mais, 

como o evento do Verão no Porto. Terá lugar no dia 25 de agosto de 2019. Nas Festas 

de São Miguel de Nevogilde; e num São Martinho de Aldoar cada vez mais forte, em ter-

mos de programação, e abrangente, no que diz respeito à mobilização das Instituições 

e da população. As principais apostas irão ser:

O Fecho das Janeiras – 12 de Janeiro

2019

São João – Junho 

São Bartolomeu – Julho a Setembro
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São Miguel de Nevogilde – 27 a  29 de Setembro

São Martinho de Aldoar – 8 a 11 de Novembro

ENTRADA

LIVRE

8 A 11
NOV

Serão momentos marcantes na vida das Freguesias da União, onde procuraremos 

promover um leque de atividades inclusivas e diversificadas. Desde os Bairros Sociais 

até à Cantareia, passando pelo Parque da Cidade (Núcleo Rural de Aldoar, Pavilhão da 

Água, etc), Largo de Nevogilde, Esplanada do Molhe, Mercado da Foz, Passeio Alegre 

e Cantareira. Incluindo as instalações da União, bem como os vários monumentos (com 

particular destaque para o Forte de São João Baptista da Foz do Douro) e auditórios 

existentes em algumas instituições da União como, por exemplo, a Fundação Eugénio 

de Andrade.

    

EDUCAÇÃO E DESPORTO

A qualidade e excelências de várias Instiuições de ensino que temos na nossa União 

de Freguesias, nem sempre é acompanhada das melhores infraestruturas como são 

os casos, por exemplo, do Francisco Torrinha e da Escola EB 2+3 Manoel de Oliveira. 

Com particular destaque para esta última.

O mesmo se poderá dizer em relação aos clubes. Temos excelentes clubes e equipas, 

mas uma falta enorme de equipamentos desportivos. Aliás, um problema transversal a 

todas as Freguesias da cidade, apenas atenuada com a requalificação das instalações 

do INATEL, em Ramalde. Apesar de estar parcialmente ao dispor do FC Foz, não 

resolve o seu grave problema, dos últimos anos: a falta de condições para realizar os 

seus jogos no Campo da Ervilha.

O mesmo se aplica à UA António Aroso que tem um desempenho desportivo exemplar 

que não é acompanhado por umas instalações dignas que tanto merece. O problema 

do ringue (pertença do IRHU) no Bairro António Aroso roça o absurdo, tal a inércia 

desta instituição estatal que, a cada ano que passa, se torna mais difícil perceber a 

sua utilidade.

O problema dos Ringues desportivos é uma das promessa não cumpridas pelo an-

terior Executivo camarário que procuraremos resolver neste mandato. Com ou sem 

ajuda financeira da CMP, iremos recuperar (se nos deixarem) o Ringue da Hazal.
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A apresentação do texto anterior a negrito é intencional, pois continuam a ser preocu-

pações do Executivo e que são acompanhadas por todas as forças partidárias. Apesar 

de se ter avançado com a promessa de apoio nas obras dos balneários do ringue da 

AMBSP | Previdência, as restantes preocupações continuam…

EDUCAÇÃO

A Educação encontra apoios articulados a diferentes níveis com o objetivo de contribuir 

para uma melhoria das competências da sua população. Neste contexto, pretendemos 

desenvolver a interligação da União de Freguesias com a Escola e as famílias através de 

atividades como:

   • Continuação do apoio às Associações de Pais 

 Apoio na contratação de 3 CEI/AOP para EB1 de Fonte da Moura 

  EB1 de Nevogilde                                                                                                                          

  EB1 de S. João da Foz

 Apoio na atividade de Percussão na EB Manoel de Oliveira.

   • Atividades escolares abertas à participação das famílias.

 Apoio na Corrida de Carros de Rolamentos da Escola Manoel de Oliveira.

   • Continuação do Apoio ao desenvolvimento de Cursos EFA.

 Apoio em transportes/visitas de estudo. 

    • Incentivo a uma maior utilização das Bibliotecas Escolares pela população em geral. 

   • Continuação do apoio às Bibliotecas no aumento do seu acervo.

   • Incentivo para a frequência de cursos de Literacia Financeira

   • Apoio a atividades de animação durante as férias escolares.

 Monitores / material / transportes. 

   •  Continuação do desenvolvimento nas escolas, em parceria o projeto Trajetórias, de 

atividades destinadas à população sénior e de encontros intergeracionais.

 Apoio em transportes.

   •  Continuação do apoio na atribuição de prémios a alunos das escolas da UFAFDN que 

se destaquem no seu percurso escolar.

 Prémios de Quadro de Honra e Quadro de Mérito da EB Manoel Oliveira.

   • Apoio ao Projeto DESAFIA-TE da EB Manoel de Oliveira.

 Transporte / ingressos ou SURF.

   •  Convites a personalidades para efetuarem palestras, sobre temas variados, destina-

das a alunos das escolas da UFAFDN.
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   •  Desenvolvimento do Projeto PertenSer, em parceria com o pelouro da Ação Social da  

UFAFDN e a Universidade Católica, destinado a alunos de turmas PIEF da EB Manoel 

de Oliveira.

 Pagamento à Universidade Católica

 Transportes

DESPORTO

Promover, estimular e apoiar a generalização da prática da atividade física e desportiva 

na UFAFDN, através de:

   •  Continuação do apoio a Associações de Pais no desenvolvimento de atividades 

desportivas.

  Apoio na atividade de Xadrez na EB Manoel de Oliveira e na EB1 da Fonte da 

Moura

   • Implementação de mobiliário urbano-desportivo em locais estratégicos.

 Colocação de Tabelas de Basquetebol no exterior 

   • Incentivos ao desenvolvimento da vertente lúdica nos clubes desportivos.

   •  Desenvolvimento de torneios desportivos e atividades abertas, a famílias, grupos 

decidadãos etc.      

  • Continuação do apoio a Coletividades desportivas da UFAFDN.

 Apoio à U.A. António Aroso

 Apoio ao FC da Foz

 Apoio ao DO da Fonte da Moura

 Apoio à Equipa sénior do DO da Fonte da Moura 

 Apoio ao FC da Pasteleira

   •  Apoio na realização de uma prova do Campeonato Nacional de Carrinhos de Rola-

mentos, no território da UFAFDN, onde será integrada uma prova destinada a alunos 

e familiares das nossas escolas.

   •  Desenvolvimento de um programa de divulgação do Minigolfe, em parceria com 

o Club de Minigolfe do Porto, destinado a alunos das escolas da UFAFDN e seus 

familiares (esta divulgação inclui a realização de um torneio Inter-escolas EB1 e outro 

destinado a alunos e suas famílias.

   • Apoio ao Projeto de Surf Adaptado da APPACDM. 

   • Apoio ao Movimento Transformers da Escola do Parque.  

   

   •  Divulgação dos valores do desporto, nas escolas, através de pequenas ações de 

formação, nomeadamente através de convites a personalidades do desporto.
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SENIORES

Sendo a qualidade de vida uma das principais angustias para a população sénior, a UF 

pretende proporcionar a esta população, a capacidade de manter uma vida digna e 

produtiva na sociedade. Proporcionar aos seus seniores uma maior literacia em cultura, 

lazer e sobretudo em saúde, promovendo processos de otimização em condições de 

saúde e bem estar em comportamentos, em participação, em segurança, em cultura de 

suporte num aprendizado contínuo de integração social e solidário.

A União de Freguesias vai continuar a coordenação de atividades e protocolos entre as 

várias Instituições existentes (paróquias, IPSS e associação de moradores) para assim 

melhor rentabilizar os recursos existentes na comunidade.

Continuaremos assim a apoiar nas vertentes lúdico-culturais:

- O projeto  “Conhecer o Património” agora fora de Portas, iniciado em 2017.

- Diversas festividades ao longo do ano, como:

·  O carnaval, páscoa, os santos populares, dia metropolitano dos avós,  dia do 

sénior, magusto e natal.

·  Passeios e visitas que promovam atividades sociais culturais e de convívio 

não só a outros projetos seniores, a monumentos e exposições.

·  Projetos e encontros intergeracionais de partilha, entre Avós e Netos de 

contributo mútuo.

 

Na coesão social:

Continuar a promover em interação com outros pelouros e Instituições propostas cons-

trutivas, soluções conjuntas no acompanhamento e resolução de situações de carência e 

apoio social, contribuindo assim para a diminuição de fatores de risco, para a resolução 

de politicas de habitação, de ambiente e de integração social.

Lar 3ª idade – continuar a dar apoio às diversas Instituições que mantêm a ideia ou 

projeto de implementação desta valência na UF, nomeadamente no território da Foz 

do Douro.

Na promoção da saúde e envelhecimento ativo:

A divulgação de informação na prevenção da saúde, para diminuição de hábitos e fa-

tores de risco; promoção das sessões de relaxamento e estimulação cognitiva, com o 

apoio das Unidades de Cuidados dos Centros de Saúde da UF; Continuar com o pro-

grama de exercício físico, iniciado em outubro último, para pessoas com demência e 
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seus cuidadores, em parceria com o Centro de Investigação em atividade física, Saúde 

e Lazer da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto; 

    

MOBILIDADE E URBANISMO

Continuaremos a centrar as nossas preocupações na procura de uma Freguesia de 

acessibilidade total, procurando que a CMP continue a proceder ao rebaixamento das 

guias em zonas de passadeiras e com a sinalização para cegos; continuar com o pedido 

de melhoria dos acessos às praias e aos equipamentos nos vários serviços públicos 

existentes. Mantemos a intenção manifestada em 2018 de em articulação com a CMP, 

procurar soluções de Mobilidade para Aldoar, sobretudo nos cruzamentos mais peri-

gosos, nas ruas estreitas, na requalificação de pavimentos mais degradados como, por 

exemplo, a de Rua de Vila Nova, entre outras (sobretudo na Foz Velha); melhoria na 

sinalização e pinturas rodoviárias, bem como pequenos melhoramento sinalizados por 

moradores que “vivem” os seus espaços de uma forma mais próxima da realidade e das 

reais necessidades da União de Freguesias.

Outra enorme preocupação e onde iremos centrar muita da nossa atuação, no que diz 

respeito à mobilidade em segurança, será a retirada da ciclovia existente nas Avenidas 

do Brasil e Montevideu e colocá-las na estrada, como se verifica na Rua Coronel Raúl Pe-

res. Apesar de reconhecermos que foram alcançadas algumas melhorias na segurança 

dos peões, com o reforço da sinalética vertical e horizontal.

Como já temos vindo a fazer, continuaremos a “ouvir” os cidadãos nestas matérias, 

tentando desbloquear processos de licenciamento urbanístico e melhorias pontuais, 

sinalizadas pelos mesmos e que, felizmente, têm sido sempre muito pertinentes.

No que diz respeito à iluminação pública, partilhamos a preocupação em solicitar à CMP 

uma melhoria substancial na iluminação circundante ao Bairro Fonte da Moura e na Foz 

“Velha”, bem como em algumas artérias onde existem muitos postes sem iluminação ou 

com iluminação deficiente.

Iremos ainda acompanhar a CMP relativamente à implementação de pontos de partilha 

de bicicletas, para termos essa valência na nossa Freguesia. 

2019 será o ano da concretização de um velho sonho: a desejada e prometida requalifi-

cação, quer em termos de mobilidade quer em termos paisagísticos, no Bairro Leão XIII. 

Esperamos igualmente a requalificação do nosso património, com particular destaque 

para a capela de São Miguel-o-Anjo e esperamos todos nós do Forte de São João Ba-

tista da Foz do Douro, agora que está concluido o trabalho e entregue o relatório final 

do Grupo criado, entre o Ministro da Defesa Nacional, a CMP e a UFAFDN. Embora, em 

relação a este último, a esperança numa decisão, por parte do Governo, não seja de 

esperar…infelizmente!

Igualmente merecedor de uma atenção especial será todo o “Bairro das Torres Verme-

lhas”. Velha promessa em sucessivas campanhas eleitorais (mas nunca pelo Movimento 

Independente que lidera os destinos da cidade e da União de Freguesias), o trabalho 

que se iniciou em 2018 (no ringue, nas ruas, no parque infantil, etc), conhecerá novos 

desenvolvimentos em 2019. Em estreita articulação com a AMBSP | Previdência. 
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Estamos a solicitar ao Pelouro do Ambiente a colocação de um parque canino na União 

de Freguesias, aguardando a experiência-piloto que a CMP irá fazer em outro local da 

cidade. Esta pretensão é acompanhada pelo BE que nos sinalizou também esta pre-

tensão, bem como a isenção do pagamento das devidas taxas aos canídeos. Contudo, 

este Executivo entende que não o deverá fazer, pois quem tem um animal de estimação 

terá de ter o cuidado e o dever de registar, tendo que assegurar uma maior despesa 

com outros cuidados. Por outro lado, apesar de parecer pouco significativa, a perda de 

qualquer receita própria na gestão da Freguesia é contrária aos nossos objetivos de 

uma maior autonomia financeira. 

Por sugestão apresentada pelo PS, em setembro de 2017, iremos procurar sinalizar um 

conjunto de imóveis que a UF, quer através do Executivo, quer através da AF, considere 

de relevância arquitetónica e paisagística. Para tal, irá solicitar ao Arqtº Luís Aguiar 

Branco que nos acompanhe neste trabalho, de modo a produzir um relatório a enviar à 

CMP, após aprovação e consenso da AF.

Não tendo sido possível, nestes últimos 5 anos, instalar um Parque Infantil em Aldoar, 

iremos ter em consideração a recomendação da CDU (que partilhamos) de equacionar 

a sua instalação no Bairro Fonte da Moura.

    

PATRIMÓNIO E FINANÇAS

Este orçamento espelha de uma forma mais clara a realidade da nossa atividade,  

devido ao desdobramento em mais órgãos, permitindo uma melhor análise, por parte 

da Assembleia de Freguesia e, também, uma melhor gestão corrente da execução orça-

mental, pois permite uma análise muito mais detalhada das várias atividades. Contudo, 

só em abril será possível apresentar à Assembleia de Freguesia, um orçamento que seja 

o espelho da nossa gestão autárquica, sobretudo tendo em conta o saldo de gerência 

de 2018, bem como a sua aplicação, em sede de revisão orçamental. Por último, fica o 

nosso compromisso de continuar a alocar o saldo de gerência a despesas de capital e a 

transferências correntes.

É um orçamento que implicará um reforço (6%) nas despesas com pessoal, decorrente 

da reposição dos vencimentos dos funcionários públicos que ocorrerá em 2019. Haverá, 

também um reforço das aquisições de bens e serviços (5%). Contudo o maior reforço irá 

para as transferências correntes a favor das nossas Coletividades e Instituições (sobre-

tudo IPSS), com mais 24%, do que em 2018.

Entrando no Orçamento de 2019, passaremos a ter a seguinte orgânica;

• Administração Autárquica

• Repartição Administrativa e Financeira

• Ação Social e Habitação

• Cultura e Lazer

• Educação e Desporto

• Seniores 

• Cemitérios

• Mercado da Foz
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• Escola 85

• Teatro da Vilarinha

• Balneários e Sanitários

Pensamos que, desta forma, o orçamento fica mais ajustado à divisão pelos responsá-

veis por cada um dos pelouros. Também é dada a devida expressão a cada uma das 

divisões orgânicas considerando a expressão que têm em termos do seu peso no total 

da despesa.

As despesas de capital continuam a ser meramente indicativas. Guardamos para o mo-

mento da aprovação da Conta de gerência de 2018, execução do orçamento de 2018 

e apuramento do “saldo da gerência “anterior”, para a apresentação do orçamento das 

despesas de capital.

No entanto existe o valor de 50.000¤ que consta no órgão 01 que se destina a instala-

ções dos serviços, tem com fonte o orçamento colaborativo.

É intenção genérica do executivo promover os seguintes investimentos principais:

• Obras de beneficiação no edifício da Foz;

• Obras de beneficiação no edifício sede, em Aldoar;

• Centro Sociocultural da Foz;

• Obras de ampliação dos cemitérios da Foz e de de Nevogilde;

• Obras de requalificação no Mercado da Foz e Lavadouro da Ervilha;

No que diz respeito à Receita, irá manter-se a enorme dependência da UFAFDN, face 

às transferências correntes. As transferências mais significativas estão divididas da se-

guinte forma:

CMP- 657.613,88¤ neste valor estão incluídos 100.000,00¤ referentes ao orçamento 

colaborativo.

Do estado - FFF de acordo com o orçamento de estado são de 301.240,00¤, remune-

ração dos eleitos 36.778,00¤, Centro de Emprego 23.490,00¤. O valor estimado de IMI 

a receber é de 69. 500¤.

A venda de bens e serviços correntes no valor de 179.719¤ representa 13% da receita.

Quanto à despesa, as despesas com o pessoal representam 793 169,64 ¤. No total, 

o peso na despesa será de 55,4%. Foi tida em conta a reposição dos vencimentos a 

ocorrer em 2019. De acordo com a nova divisão orgânica as despesas com o pessoal 

tiveram a seguinte alteração:

Administração Autárquica

- Despesas com o pessoal

- Inclui os encargos com o Presidente, Tesoureiro, Secretária, e 2 funcionários.

 

Repartição Administrativa e Financeira

-  Despesas com o pessoal – Refere-se ao vencimento de 12 funcionários. Foram 

transferidos 9 funcionários para o órgão 07 Cemitérios, 1 funcionário para o órgão 

08 Mercado da Foz e 4 funcionários para o orgão11 Balneários/Sanitários.
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Ação Social e Habitação

-  Despesas com pessoal – Inclui 1 eleito a meio tempo e 1 funcionário. Foram feitas  

2 alterações à percentagem alocada

Cultura e Lazer

-  Despesas com o pessoal - Tem em conta os encargos com 1 funcionário. Foi efe-

tuada alteração à percentagem de afetação a este órgão, passando a 100% das 

despesas com uma funcionária.  

 Seniores

-  Despesas com o pessoal - Tem em conta os encargos com 1 funcionário. Foi efe-

tuada alteração à percentagem de afetação a este órgão, passando a 100% das 

despesas com uma funcionária.  

Cemitérios

-  Despesas com o pessoal – Refere-se ao vencimento de 9 funcionários. Foram trans-

feridos do órgão 02.

Mercado da Foz

-  Despesas com o pessoal – Tem em conta o vencimento de 1 funcionário. Foi trans-

ferido do órgão 02.

Balneários/Sanitários

-  Despesas com o pessoal – Refere-se ao vencimento de 4 funcionários. Foram trans-

feridos do órgão 02.

Nas rubricas de Aquisição de bens e serviços (02), e Transferências correntes (04), 

ficam aqui explicados, os valores mais significativos e por órgão:

Administração Autárquica

02 02 14 –  o valor de 20 mil euros diz respeito a Estudos e projetos sobretudo no que 

diz respeito à requalificação do nosso património e Escola 85                                

02 02 20 – o valor de 20 mil euros diz respeito às assessorias de gestão de redes sociais; 

design gráfico e informática.;

Repartição Administrativa e Financeira

02 02 19 – O valor de 10 mil e 200 euros diz respeito à assistência ao equipamento 

informático e fotocopiadores.

02 02 20 – O valor de 15 mil euros diz respeito ao contrato da fotocopiadora, à assesso-

ria de contabilidade, desinfestação, segurança, medicina e higiene no trabalho, inspeção 

de viaturas;

Ação Social e Habitação

02 02 20 – O valor de 17 mil e 400 euros tem sobretudo em conta ações de capacitação, 

bem como a criação do Gabinete de apoio à habitação

04 07 01 – O valor de 56 mil euros, destina-se a apoiar a IPSS e as associações de 

moradores.

Cultura e Lazer

02 02 20 – O valor de 49 mil euros diz respeito ao apoio ao nosso Grupo de Teatro 

Amador “A COISA”; Ciclos Fado à vez e Coreto Alegre; bem como os outros Ciclos 

Culturais de de Conhecimento;
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04 07 01 – O valor de 50 mil e 550 euros destina-se a apoiar as Coletividades nos 

eventos a promover: Festivais de Folclore, Rusgas, Coreto Alegre, Festas Populares, 

entre outros.

05 08 03 – O valor de 1 mil e 100 euros diz respeito a contratos programa de emprego 

inserção social “CEI”;

Educação e Desporto 

02 02 20 – O valor de 7 mil e 800 euros têm a ver com o Projeto PertenSer, uma etapa 

do campeonato de carrinhos de regulamentos 

04 07 01 – o valor de 34 mil 468 euros destina-se a apoiar Associações de Pais, UAAAroso,  

DOFM, FC Foz, ADR Pasteleira, Surf de São Bartolomeu, entre outros apoios pontuais.

Seniores

02 02 20 – O valor de 14 mil 598 euros, tem a ver com Almoço de Natal, frequência de 

cursos, promoção de Workshops, visitas, frequência da Piscina municipal;

04 07 01 – O valor de 2 mil 250 euros tem a ver com os custos do polo de Aldoar, pagos 

ao Centro Social e Paroquial de São Martinho de Aldoar

 

Mercado da Foz

02 02 20 – O valor de 5 mil euros destina-se aos eventos Dia do Mercado e Verão no 

Mercado.

Sanitários

02 02 20 – O valor de 3 mil e 100 euros destina-se a produtos de limpeza e higiene;

05 08 03 – O valor de 2 mil 840 euros diz respeito a contratos programa de emprego 

inserção social “CEI”;

Em relação às receitas e despesas correntes, e de uma forma genérica, apresentam-se, 

tal como é habitual, nos seguinte quadros:

RECEITAS CORRENTES
ORÇ. 
2018

ORÇ. 
2019

VARIAÇÃO 
%  

2019-2018

EXECUÇÃO
 31 OUT. 

2018      

%  
EXEC.

ESTIMATIVA 
EXECUÇÃO

 31 OUT. 
2018     

%  
EXEC.

Impostos Diretos 74,500 69,500 -7% 50,593 -32% 70,000 -6%

Taxas, multas e outras 
penalidades

127,856 130,090 2% 107,161 -16% 131,000 2%

Rendimentos da propriedade 10 10 0% 0 -100% 0 -100%

Transferências correntes 896,664 1.046.452 17% 758,475 -15% 895,075 0%

Venda de bens e serviços 
correntes

106,892 178,719 67% 173,039 62% 188,770 77%

Outras receitas correntes 8,500 8,000 -6% 6,884 -19% 7,510 -12%

TOTAL 1.214.422 1.432.771 18% 1.096.152 -10% 1.292.354 6%
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DESPESAS CORRENTES
ORÇ. 
2018 

(REVISÃO)

ORÇ. 
2019

VARIAÇÃO 
%  

2019-2018

EXECUÇÃO
 31 OUT. 

2018      

%  
EXEC.

ESTIMATIVA 
EXECUÇÃO

 31 OUT. 
2018     

%  
EXEC.

Despesas com o pessoal 751,777 793,170 6% 584095 -22% 743,394 -1%

Aquisição de bens e serviços 384,615 404,813 5% 236366 -39% 298,639 -22%

Juros e outros encargos 100 100 0% 2 -98% 2 -98%

Transferências correntes 127,910 158,828 24% 86297 -33% 118,556 -7%

Subsídios 5,100 3,990 -22% 4721 -7% 5,000 -2%

Outras despesas correntes 3,150 16,600 427% 1398 -56% 1,678 -47%

TOTAL 1.272.652 1.377.501 8% 912,879 -28% 1.167.269 -8%
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MERCADO DA FOZ

Continuaremos em 2019 a requalificação progressiva das fachadas das lojas. Para o efei-

to, lançaremos procedimento concursal para a requalificação de 6 fachadas nas lojas do 

corpo central, bem como na loja do fundo (Sr Caldas); pretendemos concluir a requali-

ficação das casas de banho, iniciada em dezembro de 2018, bem como avançar com o 

novo projeto de instalação elétrica, que permita o aumento de potência necessário. Por 

último, a substituição integral da cobertura. Contamos com a ajuda da Câmara Municipal 

do Porto para estender o Mercado para o Lavadouro da Ervilha, mas mantendo a função 

social de Lavadouro. Sobretudo agora que já entregámos o projeto global à DOMUS 

SOCIAL e à Presidência da CMP.

Iremos apostar novamente em eventos que potenciem a procura dos serviços existen-

tes neste espaço único, tais como:

• 75º Aniversário – 15 de janeiro

• Dia do Mercado – 18 de maio

• Verão no Mercado – 20 de julho e 21 de setembro 

ENTRADA LIVRE

14 DE JULHO

14H 
TRIO 4 POR 3

15H30/19H
DJ PIKA

19H
GRUPO DE CANTARES 
DO ORFEÃO DA FOZ 
DO DOURO
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MOLHE

Iremos manter a fiscalização do Projeto de requalificação do Molhe que deverá conhe-

cer em 2019 a sua conclusão, com a entrada em funcionamento de todas as frações 

comerciais. Após o aditamento, em 2018, aos contratos existentes (desde 2013), desisti-

mos de solicitar à CMP o valor total das rendas; também porque entendemos que a CMP 

deverá continuar a ter a responsabilidade de manutenção da via pública, iluminação e 

infraestruturas comuns. O que sucedeu em 2018, com a requalificação da escadaria sul 

e central.

Iremos, em articulação com todos os concessionários, lançar uma nova identidade grá-

fica para o Molhe, de modo a potenciar este local, como destino turístico de referência.

    

CEMITÉRIOS

No âmbito destas duas áreas de intervenção a União prevê:

• Promover a requalificação e alargamento do Cemitério de Nevogilde;

• Requalificação da 6ª seção do Cemitério da Foz do Douro;

Conclusão da atualização administrativa dos Cemitérios de Nevogilde e de Aldoar

    

TRAJETÓRIAS | CENTRO SOCIOCULTURAL

Manter uma população Sénior ativa, dinâmica e sobretudo feliz; e combater o isolamen-

to continuarão a ser os principais obejtivos deste fantástico projeto que herdámos, mas 

que revolucionámos completamente, tornando-o uma das principais apostas do atual 

Executivo.

A maior aposta do atual mandato será a requalificação | construção de um novo Cen-

tro Sociocultural, onde já se encontra o atual na Foz do Douro que acolherá diversas 

atividades e Instituições, mas que terá o seu foco principal na população sénior. Este 

Centro continuará a ser uma entidade agregadora de subprojetos na áreas sociocultural 

e transgeracional em particular para a população sénior da União, acolhendo os seguin-

tes projetos e Entidades:

Atelier de São Bartolomeu e de costura –  preparação do Cortejo do Traje de Papel 

com a colaboração de seniores do Trajetórias e ensino de costura e corte para futuras 

costureiras do traje de papel.

Banco do Tempo –  Projeto promovido pela agencia local com o apoio da UF.

REFOOD – Continuação de espaço na cedência aos promotores do projeto;

Teatro -  Grupo de teatro amador, em continuação de anos anteriores.
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Continuar a aposta no “Trajetórias, tanto no Pólo de Aldoar como no da Foz, não só 

no numero de aderentes e inscritos, como com novas atividades; no ano 2018/2019 

contamos já com 175 inscritos e mais de duas dezenas de atividades em funcionamento. 

Abrindo as portas às comunidades vizinhas, tanto no Polo de Aldoar como no da Foz, 

pretende-se assim aumentar o número de aderentes e inscritos como dinamizar novas 

atividades de literacia e promover inter-relações e socialização com “os vizinhos” indo 

de encontro a uma melhor interação social na nossa cidade.

    

TEATRO DA VILARINHA

Pretendemos neste ano de 2019 iniciar o processo de requalificação das instalações do 

Teatro da Vilarinha, após termos assumido a gestão deste emblemático equipamento. 

Apesar do Teatro Pé de Vento deixar de ser a companhia residente, as portas deste 

equipamento irão estar sempre abertas para a programação que esta referida compa-

nhia pretenda levar a efeito. Contudo, enquadrada numa estratégia mais inclusiva de 

utilização da Vilarinha, numa ótica de parcerias para dinamização do espaço. A principal 

será com a CMP, mas a partir de 2020, altura em que contamos ter o nosso primeiro ano 

de programação. Servirá igualmente de espaço de acolhimento para a nossa companhia 

de Teatro amador, a “COISA”.

Estamos conscientes do enorme desafio que iremos enfrentar, mas confiantes que 

iremos fazer deste equipamento um verdadeiro polo de Cultura da zona ocidental da ci-

dade. Aproveitaremos este esforço na requalificação do Teatro para reforçar o pedido, 

à CMP, para a instalação de um abrigo na paragem da STCP, em frente ao Teatro. Um 

desejo antigo da CDU que sempre partilhámos.

Por último, uma palavra de apreço à companhia Pé de Vento por tudo o que fez pelo 

Teatro da Vilarinha e pela programação cultural que desenvolveu ao longo de 20 anos.
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ESCOLA 85

Num verdadeiro exercício de descentralização, a CMP, entendeu alterar o acordo de 

cedência, após aprovação da Assembleia Municipal do Porto (9 de julho de 2018), quer 

no objeto, quer no horizonte temporal (até 2036 | mais 12 anos). Será uma oportunidade 

única para transformar este fantástico e único equipamento da nossa União de Fregue-

sias, num local aberto à comunidade. Será mais um enorme desafio, onde procuraremos 

não defraudar a confiança que a CMP em nós depositou.

Porto, 30 de novembro de 2018

O Presidente da União das Freguesias

_______________________________

(Nuno Ortigão)
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