
Assembleia de Freguesia da UFO – União de Freguesias de Ovar, S. 

João, Arada e S. Vicente de Pereira Jusã 

 

Proposta do Bloco de Esquerda: 

 

Moção 

Respeito pela vontade das populações na reversão das suas freguesias 

1 - Sendo consensual que a UFO - União de Freguesia de Ovar, S. João, 

Arada e S. Vicente de Pereira Jusã é o resultado de um processo de 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, prevista na Lei 

22/2012, de 30 de maio, que, tal como então foi assumido pelos autarcas 

que se oposeram nos vários órgãos locais à agregação/fusão de freguesias 

no concelho de Ovar, foi um processo autoritário que se opôs ao sentir e à 

expressão da vontade das freguesias em causa. Processo que desrespeitou 

mesmo a Carta de Autonomia do Poder Local, um Tratado internacional 

que Portugal subscreveu, mas que na altura não foi tido em linha de conta 

pelo Governo, ao não serem ouvidas as populações sobre fusão ou extinção 

das suas freguesias. 

2 - Ainda que não tenha havido qualquer proposta alternativa de 

reorganização das Freguesias do território de Ovar, todos os vários órgãos 

autárquicos das Freguesias entretanto agrupadas na UFO manifestaram, 

quererem manter a sua identidade e rejeitaram a extinção/agregação. 

Tomadas de posição corroboradas na altura pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal de Ovar, e em linha com as posições assumidas pela 

ANMP – Associação Nacional de Munícipios Portugueses e pela ANAFRE 

– Associação Nacional de Freguesias, que não foram tidas em conta pela 

Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa Territorial e pelo 

Governo. 

3 - A oportunidade para uma verdadeira reforma da administração pública e 

local, que na altura foi rejeitada pelo Poder Central para reduzir o número 

de Freguesias a régua e esquadro, que os deputados do PSD e do CDS 

acabaram por legitimar na Assembleia da República. Pode ter agora nova 



oportunidade de ser pensada e estruturada de forma coerente e consistente, 

que corresponda à vontade das populações. 

Assim, o Bloco de Esquerda propoe que a Assembleia de Freguesia da 

União de Freguesias de Ovar, S. João, Arada e S. Vicente de Pereira Jusã, 

reunida no dia 29 de abril, por uma questão de democracia e de respeito 

pelas comunidades locais, independentemente da evolução dos debates 

sobre a reivindicação de reversão das freguesias a nivel nacional, delibere: 

a) Manifestar a todas as comunidades das Freguesias agregadas na UFO 

total empenho no respeito pela vontade de reversão das Freguesias; 

b) Promover um mecânismo de oscultação sobre a vontade das 

populações relativamente à reorganização das suas Freguesias; 

c) Assumir junto da Câmara Municipal e Assembleia Municipal de 

Ovar as conclusões da participação democrática dos fregueses da 

atual UFO no futuro das Freguesias agregadas. 

 

 

Ovar, 21/04/2016 

 

P´lo Bloco de Esquerda 

Ismael Varanda 

 

 

 

 


