
Ata nº 7 da Assembleia de Freguesia 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 
No dia vinte e quatro do mês Julho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas 
e trinta minutos, reuniu em Sessão Extraordinária, no edifício da sede da União de 
Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, sita na Rua da Vilarinha, 1090, a 
Assembleia de Freguesia da UFAFDN, com as seguintes presenças: 

Nuno Alexandre Ferreira Cabral de Carvalho, Presidente da Mesa da Assembleia de 
Freguesia (Porto, O Nosso Partido) 

Joana Filipa Antunes Cunha de Miranda, Primeira Secretária da Mesa da Assembleia de 
Freguesia (Porto, O Nosso Partido) 

Maria Pestana da Luz Pereira Ramos, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia de 
Freguesia (Porto, O Nosso Partido) 

Filipe Lello Ortigão Carvalho Guimarães (Porto, O Nosso Partido)  

Maria Manuel Janardo Pereira Ferreira Rosa Archer de Carvalho (Porto, o Nosso Partido) 

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

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

Rui Manuel Pinto Livramento (Porto, o Nosso Partido) 

Margarida Maria Dias Veríssimo Nogueira Mota em substituição de Carlos Alberto 
Pereira Dias de Magalhães (Porto, o Nosso Partido) 

Bernardo Maria Correia Pacheco de Noronha e Faro em substituição de Vasco Eduardo 
Formigal Mourão (Porto, O Nosso Partido) 

Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima (Porto Forte) 

Domingos Dias Gomes (Porto Forte) 

Domingos Frederico Tojal Ferreira Soares em substituição de Francisco Manuel de 
Castro Magalhães Marques Aguiar (Porto Forte) 

Luís Fernando Socorro de Almeida (PS) 

Manuel Neves de Carvalho (PS) 

Paula Maria Gomes Sequeira de Santos Marujo (PS) 

Vítor Manuel Gonçalves Arcos (PS) 



Miguel Jorge Arcos dos Santos em substituição de Joaquim Eduardo Brandão Alves (PS) 

João Miguel Vilaça Teixeira de Barros (CDU) 
 
 

Período Antes da Ordem do Dia 

 
Pediu a palavra a deputada Andreia Lima, expressando um voto de pesar pelo ilustre 
eleitor e antigo Presidente da Junta de Freguesia de Aldoar, Francisco Teixeira que tinha 
falecido há quinze dias. Pediu ainda que se desse conhecimento do mesmo voto à família 
(Documento que se junta em anexo como Doc. 1) 

Seguiu-se um minuto de silêncio. 

 

Período da Ordem do Dia 

 

Procedeu-se à discussão da matéria da convocatória – apreciação da Minuta do acordo 
de Execução de concretização da delegação legal de competências entre o Município do 
Porto e a União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. 

Interveio a deputada Andreia Lima afirmando que o PSD estava de acordo com esta 
delegação de competências, referindo que tinha o conteúdo correcto, não obstante 
entenderem que as mesmas competências eram escassas. 

Pediu a palavra o deputado João de Barros referindo que, no seu entender, essas 
competências devem ser da responsabilidade da Junta, não obstante ter algumas 
reservas sobre a capacidade da Junta para arcar com os custos resultantes deste acto, 
sobre o assunto dos guardas-nocturnos (se serão sem-abrigo fardados, quais serão os 
cargos e para que locais). 

Não tendo havido mais inscrições para intervir, o Presidente da Mesa da A.F. deu a 
palavra ao Presidente da União de Freguesias, Dr. Nuno Ortigão que, depois de 
cumprimentar todos os presentes, referiu-se à novidade deste processo decorrente da 
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, afirmando que a mesma lei apresentou um molde 
de delegação de competências bem delimitado para Lisboa, deixando em aberto os 
moldes em que se faria no resto do país. Revelou ainda a intenção de agir com cautela, 
assumindo «com progressividade» a delegação de competências até 2017. Realçou que 
esta era uma forma de conseguir algumas receitas que de outra forma não se 
conseguiria, mas que, não sendo vinculativa, teriam liberdade para não a aceitar se não 
trouxesse benefício algum. 



 
 
Tomou a palavra o Presidente da Mesa da A.F., procedendo à votação. 

Foi aprovado o documento com uma abstenção da CDU e dezoito votos a favor (cinco 
do P.S., 3 do P.S.D. e dez da bancada Porto, o nosso Partido). 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida em voz alta e 
aprovada, vai ser assinada pelos presentes: 

 

 

 

 


