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Ata nº 15 da Assembleia de Freguesia  
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 

No dia dezassete de Dezembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma 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 
(Porto, O Nosso Partido); 
 
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 (Porto, O Nosso Partido); 
 
Maria Pestana da Luz Pereira Ramos, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia 
(Porto, O Nosso Partido); 
 
Carlos Alberto Pereira Dias de Magalhães (Porto, O Nosso Partido); 
 
Álvaro Oliveira em substituição de Vasco Eduardo Formigal Mourão (Porto, O Nosso Partido); 
 
Benedita Pinheiro Torres em substituição de André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido); 
 
Margarida Mota em substituição de João Pedro Espregueira (Porto, O Nosso Partido): 
 
Maria da Conceição da Silva Castro (Porto, O Nosso Partido); 
 
Maria Manuel Janardo Pereira Ferreira Rosa Archer de Carvalho (Porto, O Nosso Partido); 
 
Manuel Paulo Teixeira em substituição de Filipe Lello Ortigão Carvalho Guimarães (Porto, O Nosso 
Partido); 
 
Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima (Porto Forte); 
 
Francisco Machado Lima de Sousa Rio em substituição de Domingos Dias Gomes (Porto Forte); 
 
Francisco Manuel de Castro Magalhães Marques de Aguiar (Porto Forte); 
 
Patrícia Manuela Monteiro Macedo em substituição de Luís Fernando Socorro de Almeida (PS); 
 
Manuel Neves de Carvalho (PS); 
 
Paula Maria Gomes Sequeira Santos Marújo (PS); 
 
Miguel Jorge Arcos dos Santos em substituição de Vítor Manuel Gonçalves Arcos (PS); 
 
António Ferreira da Silva em substituição de Valdemar da Silva Fonte Luís, que estava designado 
como membro substituto de Joaquim Alves Brandão (PS); 
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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. Leitura e aprovação da Ata da Reunião da Assembleia de Freguesia do dia 24 de Setembro de 
2015. 
2. Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, nos termos do artigo 52.º da Lei 75/2013 
de 12.09 e do artigo 34.º do regimento da Assembleia de Freguesias. 
Período da Ordem do Dia 
3. Apreciação e Aprovação do Regulamento do Traje de Papel. 
4. Apreciação e votação da Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências, a celebrar a UFAFDN e a Câmara Municipal do Porto. 
5. Proposta de autorização prévia para os compromissos plurianuais nos termos do artigo 6.º, n.º 2, 
da Lei 8/12 e artigo 12.º do DL 127/2012. 
6. Apreciação e Aprovação da Proposta do Orçamento e Opções do Plano para o ano de 2016 
7. Informação escrita do Sr. Presidente da União de Freguesias, nos termos da alínea e) do artigo 
9.º da Lei 75/2013. 
Logo de seguida, o Presidente da Mesa deu entrada no Período de Antes da Ordem do Dia. O 
primeiro ponto consistiu na Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Ordinária de 24 de 
Setembro de 2015. Colocada a votação, esta Ata foi aprovada com doze votos a favor e quatro 
abstenções. 
Passando ao segundo 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. 
Pediu então a palavra a Sr.ª D. Esmeralda Mateus, para abordar o assunto da habitação. Começou 
por referir-se ao Bairro de Aldoar e às obras que foram dadas por terminadas, mas com grandes 
problemas nos Blocos 12 e 14. O primeiro destes ainda não tem aros nas portas e luzes na entrada 
e o 14 não tem campainhas. A intenção desta intervenção é alertar a Junta. Quis ainda agradecer 
ao Presidente a ajuda que tem dado à Associação de Moradores, inclusive para conseguirem pagar 
a luz. 
Pediu em seguida a palavra a Sr.ª D. Filipa Paiva, em representação da associação Unificar, para 
expor a actividade desta Associação. Destacou o apoio a grupos de risco, nomeadamente famílias  
com problemas de toxicodependência e alcoolismo e a prevenção em relação às crianças dessas 
famílias. Referiu ainda a intenção de trabalhar a formação de técnicos e professores para 
instruírem as crianças no sentido de evitar que estas venham também a enveredar por 
comportamentos de risco. Deu também conhecimento da intenção de vir a apoiar, em breve, 
grupos de desempregados e ainda de que submeteram a aprovação, tendo em vista um 
financiamento, de um projecto, designado “Unificar-te”. Este projecto não foi aprovado, mas 
querem avançar: trabalhar com os jovens ao longo de um ano para reduzir taxa de reincidência no 
crime. A razão da presença nesta Assembleia foi a intenção de dar conhecimento do trabalho 
desenvolvido, das intenções futuras e convidar a Junta para um trabalho conjunto. 
Pediu então a palavra o Presidente da UFAFDN, o qual disse ter tomado boa nota da intervenção 
da Sr.ª D. Esmeralda, prometendo que levará o assunto a quem de direito. Relativamente à 
intervenção da Sr.ª D. Filipa Paiva, afirmou que acha útil os deputados tomarem conhecimento das 
áreas sociais. 
Em seguida, o Presidente da União pediu a palavra para dizer algumas palavras sobre o notável 
trabalho do recentemente falecido Vereador Paulo Cunha e Silva em prol da cultura no Porto. 
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Afirmou que, nos últimos dois anos, teve o privilégio de o acompanhar, de perto, não só na sua 
atividade camarária no Executivo, mas também quando esteve inúmeras vezes com a nossa União, 
fazendo visitas a colectividades e conhecendo novos projetos. Teve sempre uma atitude 
construtiva e foi uma fonte de inspiração para o que se foi fazendo, passando a mensagem que 
todos podemos participar nesta “cidade líquida”, expressão que costumava utilizar. Aproveitou 
para realçar sobretudo a qualidade das acções que foram desenvolvidas no Bairro da Pasteleira. 
Realçou também a visão de acesso à cultura e descentralização e que a cidade tem sido justa nas 
homenagens que lhe tem prestado. O Presidente propôs ainda que seja redigida uma moção única, 
comum a todas as bancadas, de tributo a Paulo Cunha e Silva.  
Andreia Lima (Porto Forte) pediu a palavra para expressar a sua convicção de que não deverá ser 
apresentada uma moção e sim um voto de pesar. Disse que o PSD quer subscrever e associar-se ao 
mesmo, mas uma vez que ainda não existe um texto escrito, não há condições para votar desde já. 
Considera que deve ser um texto cuidado e bem elaborado. Francisco Aguiar (Porto Forte) 
expressou a sua opinião de que o documento já deveria ter chegado redigido a esta Assembleia. 
Solicitou então a palavra o deputado João Barros (CDU), o qual considerou que seria melhor 
aprovar agora um voto de pesar e fazer um minuto de silêncio, preparando-se entretanto um texto, 
para aprovação na próxima Assembleia. 
O deputado Manuel Neves de Carvalho (PS), afirmou que o PS também quer associar-se ao voto de 
pesar, até pela dimensão nacional da vida de Paulo Cunha e Silva. 
Neste momento, foi cumprido um minuto de silêncio em memória do Vereador falecido. 
Pediu depois a palavra o deputado João Barros (CDU), para manifestar o apoio e congratular a 
reposição das 35 horas de trabalho semanal dos trabalhadores da UFAFDN. De seguida, quis 
chamar a atenção para quatro assuntos, que continuam por resolver, passado um ano, a saber: a 
degradação do piso das Ruas Jornal de Notícias, de Vilanova e de Martim Moniz; o estado dos 
passeios da Rua de Vilanova e da Rua 13, que constituem um perigo para quem por lá passa, 
causando muitas quedas de quem por lá passa; o cruzamento da Rua do Lidador com a Rua Jornal 
de Notícias, que é bastante perigoso e deveria ter sinalização semafórica; e a iluminação do Bairro 
Fonte da Moura, a qual é muito deficiente, tornando a visão muito difícil. Pediu disponibilidade 
para avançar com a resolução destes problemas. 
Por seu lado, o deputado Francisco Sousa Rio (Porto Forte) chamou a atenção para seis assuntos. 
Considera que a União deve ser um farol, um exemplo, para toda a cidade. Começou por salientar 
aspetos de ordem urbanística, mais concretamente a existência de uma proposta de construção na 
Quinta de Montebelo, na Foz Velha. Estão previstos 6000 m2 de construção, nada adequado a uma 
zona histórica e protegida. Pede por isso que seja feito um esforço no sentido de impedir este tipo 
de descaracterização da Foz Velha, dado que o interesse público deve prevalecer; na Rua Sr.ª da 
Luz, para junto à loja Morgado, já existe um pedido de licenciamento. Trata-se de uma zona 
consolidada no PDM, pelo que não deve ser estragada. Entende que deverá existir um incentivo à 
ocupação das lojas actualmente desocupadas, para que a rua tenha mais vida; em seguida, 
lembrou o escaravelho que está a atacar as palmeiras, lembrando que existem sistemas de 
prevenção que podem ser utilizados. Considerou que só as palmeiras do Passeio Alegre estão a ser 
protegidas, criticando a Câmara do Porto por não estar a fazer uma intervenção séria, ao contrário 
do que se passa em Lisboa, por exemplo; abordou depois a questão do abate de árvores, que está 
a verificar-se em várias artérias da União de Freguesias, sem que esteja a ocorrer replantação, 
Referiu especificamente os casos das Ruas de Gondarém, Marechal Saldanha, Molhe e Índia;  
referiu a seguir a falta de manutenção de alguns espaços público, tais como os balaústres da zona 
do Molhe e os pontões das praias do Ourigo, Gondarém e da Luz, que necessitam de ser reparados, 
porque o mar tem-nos degradado consideravelmente; por último, pronunciou-se sobre a 
“esplanada” construída encostada à balaustrada do Molhe, o que não tem sentido. 
Pediu depois a palavra a deputada Andreia Lima (Porto Forte), para falar sobre a agenda relativa às 
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atividades que a União de freguesias vai organizando. Agradeceu os convites, mas informou que, 
muitas vezes, os recebe sem a respectiva programação, o que torna pouco viável a participação. 
Solicitou ainda que os convites sejam enviados com maior antecedência, porque quando são muito 
“em cima” dos acontecimentos, torna-se difícil participar. Deu, como exemplo, um recente evento 
realizado no teatro da Vilarinha, denominado a “Lenda da Fonte da Moura”. Gostaria de ter 
assistido, mas só recebeu o convite no dia do próprio evento. 
Em seguida, pediu a palavra o deputado Manuel Carvalho (PS), para se referir à situação do 
cemitério de Aldoar, onde fazem falta lojas que vendam artefactos de decoração do cemitério. 
Referiu-se ainda aos atravessamentos da Avenida Marechal Gomes da Costa, junto ao monumento 
a Willy Brandt. Considera que se tornam bastante perigosos, devido à reduzida visibilidade do local 
e que se impõe uma reavaliação da situação. 
Usou então da palavra o deputado Miguel Arcos, do PS, para se pronunciar sobre a distribuição e 
organização das mesas de voto das últimas legislativas. Salientou que houve grandes confusões e,  
estando à porta novas eleições, pediu que a situação seja resolvida. Lembrou que o Ministro 
Adjunto, Eduardo Cabrita, referiu que a organização das Freguesias é um assunto a reequacionar. 
Pediu para saber a opinião do Executivo, pois a União foi agregada e existem duas realidades 
distintas, que na sua opinião, não são compatíveis. 
Pediu então a palavra o Presidente do Executivo, o qual começou por agradecer as afirmações do 
deputado João Barros (CDU) a propósito das 35 horas, apesar de alguma dificuldade que resultou, 
para gerir o pessoal. 
Considera que as Ruas de Angola e de Moçambique, a Foz Velha  Avenida do Parque devem ter 
mais iluminação, por razões de segurança. Em relação às outras questões, reafirmou que são uma 
preocupação do Executivo. Disse que já desafiou os serviços camarários a rever, de forma cuidada 
e definitiva, todos os problemas de mobilidade e requalificação das artérias referidas pelos 
deputados e ainda outras ruas e cruzamentos. Lembrou que Aldoar tem a terceira maior taxa de 
motorização da cidade e tem que ser olhada com cuidado pela Câmara Municipal do Porto. 
Assegurou depois que o Executivo está atento aos novos investimentos imobiliários na União de 
Freguesias, mas não há muito que possa fazer, principalmente quando há direitos adquiridos. 
Afirmou depois que tem acompanhado as questões relativas à Rua Sr.ª da Luz. O Morgado e a Tavi, 
por exemplo, são referências.  
Quanto ao abate de árvores, informou a Assembleia de que, recentemente, pediu ao Pelouro do 
Ambiente da Câmara Municipal do Porto a classificação de todas as árvores existentes no território 
da União de Freguesias, porque também acha que não está a haver replantes, como deveria.  
Informou ainda que vai apurar o que se passa com a tal “esplanada”. 
Relativamente à questão das palmeiras, a Vogal Ana Furtado lembrou que o escaravelho vermelho 
é uma praga que ataca as palmeiras de todo o País, propagando-se mesmo depois de abater uma 
palmeira. No Porto, foram decididos alguns locais em que a Câmara decidiu atacar: o medicamento 
indicado custa cerca de 2000 euros por árvore, por isso houve necessidade de escolher uma zona e 
a escolha recaiu sobre a zona do Passeio Alegre. Neste momento, a Câmara não tem dinheiro para 
avançar noutras zonas, pelo que se procuram fontes de financiamento para tentar salvar mais 
algumas palmeiras. Acresce que nem sequer se tem certeza de que o medicamento terá sucesso. 
Entretanto, o Presidente do Executivo voltou a pedir a palavra para continuar a responder às 
diversas questões que haviam sido colocadas. 
À deputada Andreia Lima (Porto Forte), afirmou que também só em cima da hora soube da “Lenda 
da Fonte da Moura” e que tem pena por não ter podido assistir, mas pensa que deverão repor em 
cena. Pediu desculpa por alguns envios menos atempados de convites e prometeu diligenciar para 
que tal situação não ocorra. 
Ao deputado Manel Carvalho (PS), respondeu que, realmente, é uma preocupação ter as lojas do 
cemitério de Aldoar sem interessados, pelo que irão sendo reduzidos os valores das rendas, para 
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tentar cativar potenciais lojistas. Em relação à questão da Avenida Marechal Gomes da Costa, 
concordou que é uma situação complicada, mas que estará a ser analisada a nível camarário. 
Quanto à reorganização administrativa afirmou que, se tivesse uma palavra a dizer, esta União de 
Freguesias iria até ao Fluvial. 
Ao deputado Miguel Arcos (PS), respondeu concordando com a questão das mesas de voto e 
assegurando que vai haver mais mesas no próximo acto eleitoral. Esclareceu que a culpa não foi da 
UFAFDN. Haviam sido pedidas salas suficientes, mas foram confrontados com o que aconteceu. 
Informou que ficou decidido limitar os cadernos eleitorais a mil eleitores, bem como solicitar aos 
partidos que tenham cuidado com as pessoas que indicam para as mesas, ou seja, as candidaturas 
devem ser responsáveis. Em relação à notícia de declarações proferidas pelo Ministro Adjunto 
Eduardo Cabrita, afirmou não a conhecer. Disse ainda que já se cansou deste tipo de intrigas. A sua 
opinião pessoal é de total discordância. Considera que voltar atrás quanto à reorganização 
administrativa e autárquica só pode ser defendido por quem não tem noção das implicações 
financeiras de tal medida. Pensa que só com intenções de aproveitamento político, tal poderá ser 
defendido. Conhece bem a realidade das três freguesias, para saber que esta União foi uma 
solução vantajosa. 
Pediu ainda a palavra o deputado Francisco Rio (Porto Forte), para particularizar alguns aspectos 
da sua intervenção anterior, nomeadamente no que diz respeito à oposição à especulação 
imobiliária. Considera que, relativamente ao projecto da Quinta de Montebelo, é agora o 
momento da Junta mostrar a posição. O que é relevante é a volumetria desadequada da área. 
Quanto à Rua Sr.ª da Luz, reafirmou que as lojas estão vazias e que se trata de garantir que a rua 
esteja ocupada. Quanto à questão dos escaravelhos, incentivou o Executivo a não desistir de salvar 
as palmeiras e a seguir os exemplos de intervenções realizadas em cidades como Barcelona ou 
Lisboa. 
O Presidente da Mesa anunciou então a abertura do Período da Ordem do Dia. Entrando na 
apreciação do terceiro ponto da ordem de trabalhos, pediu a palavra o Presidente do Executivo 
para, brevemente, expor o Regulamento do Traje de Papel. Esclareceu alguns pormenores de 
ordem técnico-burocrática, nomeadamente no que diz respeito à discussão pública e à 
obrigatoriedade de apresentação do Regulamento nesta Assembleia. 
A deputada Andreia Lima (Porto Forte), pediu a palavra para dizer que a sua questão era 
exatamente essa. Tem que ser apresentada uma proposta de Regulamento. Na última Assembleia, 
existiram duas propostas aceites. Anunciou que o PSD vai manter a votação, não por não concordar, 
mas devido a aspetos já discutidos na Assembleia de Freguesia anterior. Chamou ainda a atenção 
para uma ligeira discrepância entre o que foi aprovado na última Assembleia e que consta na Ata 
hoje aprovada e o que consta no Regulamento. O deputado João Barros (CDU), chamou ainda a 
atenção para o facto de que, na Ata n.º 14, ter-se ficado de passar o número de participantes para 
quarenta. O Presidente do Executivo assegurou que esse ponto irá ser alterado. A discrepância 
indicada pela deputada Andreia Lima (Porto Forte), foi corrigida e o Regulamento sujeito a votação, 
tendo sido aprovado com onze votos a favor e oito abstenções. 
Entrando na apreciação do quarto ponto da ordem de trabalhos, foi apreciada a Proposta de 
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, a celebrar a UFAFDN e a Câmara 
Municipal do Porto. 
A deputada Andreia Lima (Porto Forte), solicitou alguns esclarecimentos em relação às 
transferências a receber da CMP, tendo sido esclarecido pelo Executivo que, em 2016, a UFAFDN 
deixará de receber cerca de €216.000,00, comparativamente com 2015. Colocada a votação, a 
Proposta constante neste ponto foi aprovada com 10 votos a favor e 9 abstenções. 
O Presidente da Mesa deu então início à apreciação do quinto ponto da ordem de trabalhos.  
Pediu então a palavra a deputada Andreia Lima (Porto Forte), a qual afirmou que a posição do PSD 
quanto a esta matéria é conhecida e considerou que não pode aprovar documentos que não 
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conhece, não podendo assim estar de acordo com esta Proposta. Afiançou que não é por 
desconfiança e sim por uma questão de princípio. 
Seguidamente, usaram da palavra os deputados Manuel Neves (PS), e João Barros (CDU), os quais, 
em representação das respectivas bancadas, afirmaram ter a mesma opinião expressa pelo PSD, 
pelo que também irão votar contra O deputado João Barros (CDU), afirmou mesmo que não é por 
desconfiar, mas que não podem passar um “cheque em branco”. 
O deputado Francisco Rios (Porto Forte), afirmou depois que considera que não faz sentido este 
tipo de autorização, a qual é uma desconsideração por este órgão. Reforçou a ideia de que acha 
que deve ser dado completo conhecimento a esta Assembleia. 
Pediu depois a palavra o Presidente do Executivo, o qual respondeu que o órgão que lidera está a 
estudar a melhor forma de passar a sujeitar a ratificação das Propostas pela Assembleia de 
Freguesia. Afirmou que poderá ser uma boa solução, que está a ser estudada em termos jurídicos. 
Colocada a votação, foi aprovada a Proposta de autorização prévia para os compromissos 
plurianuais nos termos do artigo 6.º, n.º 2, da Lei 8/12 e artigo 12.º do DL 127/2012, com 10 votos 
a favor e 9 contra. 
O Presidente da Mesa deu então continuidade aos trabalhos desta Assembleia, com o sexto ponto 
da ordem do dia, o qual versava a Apreciação e Aprovação da Proposta do Orçamento e Opções do 
Plano para o ano de 2016. 
Pediu a palavra a deputada Patrícia Monteiro (PS), que começou por afirmar que o PS enviou um 
documento onde constavam propostas para inserção nas Opções do Plano. Constata que não vê 
nenhuma proposta inserida, nem recebeu qualquer resposta, ao contrário do que já sucedeu 
anteriormente. Pediu justificação para esta situação, tendo ainda referido que considera que as 
Opções do Plano sujeitas a votação são muito reduzidas, tendo em atenção a área abrangida pela 
UFAFDN. Por estes motivos, desde já anunciou que o PS irá votar contra. 
A deputada Andreia Lima (Porto Forte), solicitou então a palavra para dizer que o direito de 
oposição fica um pouco comprometido pela forma como são pedidas propostas aos partidos da 
oposição, sem previamente serem enviados as Contas e o Orçamento previsional, o que impede o 
PSD de apresentar propostas fundamentadas. 
Pediu ainda esclarecimentos quanto a diversos aspectos das receitas e despesas constantes na 
proposta de Orçamento. Considera que continua a haver muitas verbas pouco especificadas e, 
como tal pouco explicadas, para além de ajustes directos.  
Relativamente às receitas, já está claro que estas vão diminuir no que respeita à Câmara Municipal.  
Colocou algumas questões concretas como tentar saber porque está prevista uma receita de 
90.000 euros na Secção Feiras e Mercados, quando em 2014, essa receita foi superior a 98.000 
euros. Quis saber porque está a estimar-se um valor inferior, sendo o Mercado da Foz uma das 
grandes apostas da Junta. 
Quanto ao cemitério, perguntou por que razão a verba prevista de receita é de 60.000 euros, 
enquanto que no ano passado era superior a 70.000 euros. 
Nas Outras Receitas Correntes, consta uma verba de 18.000 euros, sem que haja uma explicação 
acerca do que se trata. No ano anterior, a receita era de cerca de 9.000 euros. 
Relativamente às despesas, constatou que o orçamento está dividido por pelouros, o que faz com 
que estejam diluídas e mais difíceis de perceber. Em relação ao pessoal, há gastos em todos os 
departamentos. Questionou se há pessoal que é partilhado por mais do que um sector e também 
se o Executivo consegue fazer bem a quantificação/divisão do pessoal entre sectores. 
Referiu-se ainda às rubricas Outros Trabalhos Especializados e Publicidade, as quais apresentam  
valores altíssimos. Perguntou do que se trata. 
O deputado Francisco Rio (Porto Forte), questionou o Executivo em relação aos projetos para o 
Castelo da Foz, sedes da Foz e Aldoar e Mercado da Foz, pretendendo saber se é possível ver esses 
projectos. 
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Perguntou também qual a necessidade de tantas despesas com Marcas e identidades gráficas. 
Questionou ainda o apoio que a União de Freguesias está a dar em escolas privadas, procurando 
saber se tal se deve a haver alunos que não têm lugar na escola pública. 
Pediu a palavra o deputado João Barros (CDU), o qual questionou qual a razão para que a previsão 
de receitas das lojas do Mercado da Foz diminua, quando se prevê um aumento da ocupação das 
mesmas e também qual a razão para se apoiar a frequência de alunos em escolas privadas, até 
porque a CDU defende o ensino público. 
Nas rubricas de despesas, constam valores muito elevados para publicidade e estudos, valores 
esses aos quais a CDU coloca reservas.  
Nesse momento, pediu a palavra o Presidente do Executivo, o qual começou por agradecer os 
contributos recebidos do PS, da CDU e de algumas Instituições. Embora possa parecer o contrário, 
certo é que grande parte dos pontos sugeridos está incluída nas Opções do Plano, ou em outros 
documentos e actividades da União de Freguesias. 
De seguida, respondeu com algum detalhe às diversas questões colocadas quanto às receitas e 
despesas previstas, bem como quanto a alguns pontos das Opções do Plano.  
Ao deputado Francisco Rio (Porto Forte), o Presidente esclareceu que a UFAFDN tem sido 
impulsionadora do projecto do Castelo da Foz, tendo já garantias de que o protocolo irá seguir em 
frente. 
Quanto às marcas, informou que uma das preocupações do Executivo é fazer com que as marcas 
sejam patrocinadas. 
Em relação à frequência de escolas privadas, esclareceu que a UFAFDN não paga qualquer subsídio 
ao Cantinho Escolar e que já desafiou o Ramalhete e o Flori, para que prestem o mesmo tipo de 
apoio. Com estas iniciativas, está o Executivo a tentar promover uma educação melhor, para quem 
não tem condições económicas para tal. 
O Tesoureiro Hugo Meireles solicitou então a palavra, para prestar alguns esclarecimentos quanto 
a rubricas relacionadas com a Proposta de Orçamento. 
A deputada Andreia Lima (Porto Forte), perguntou então se já foi feita alguma diligência para 
tentar que a propriedade do Mercado da Foz passe da Câmara Municipal do Porto para a UFAFDN. 
O Presidente do Executivo respondeu que se trata de um mercado municipal, pelo que não 
acredita que venha a ser alterada a tutela, mas o mais importante é que a receita é da União. 
O deputado Miguel Arcos (PS), lembrou que o Presidente do Executivo disse que Aldoar necessita 
de um lado social. Sobre a crítica que o Presidente fizera, de que a oposição não havia prestado 
atenção às Opções do Plano, respondeu que o documento é muito vago e que gostariam que fosse 
mais particularizado, para terem noção da realidade das propostas apresentadas. 
O deputado Francisco Sousa Rio (Porto Forte), ainda teve oportunidade para perguntar qual será a 
duração das festas de S. Bartolomeu, tendo o Presidente do Executivo respondido que foi decidido 
estender as festas à época balnear. 
Colocado a votação o ponto seis da ordem de trabalhos, foi o mesmo aprovado com 10 votos a 
favor, 1 abstenção e 8 votos contra. 
Entrando no sétimo e último ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo fez um 
resumo da sua Informação escrita. Realçou que o Executivo procura sempre não gastar mais do 
que recebe. Tem um saldo positivo de 532.000 euros. Destacou a requalificação de cinco lojas do 
Mercado da Foz e a racionalização da frota automóvel existente na União. Informou que as 
despesas com o pessoal são as mais significativas. Em relação ao período em análise, revê-se na 
aposta feita no Mercado e na transferência dos serviços para lá e para o Espaço do Cidadão. 
Conseguiu-se com esta aposta repensar as necessidades públicas e, além disso, servirá de apoio ao 
GIP. Referiu que foi finalizado o processo da admissão dos coveiros. Aldoar tem muitas realidades, 
mas tem muito mais coisas boas do que más. Tem o Bairro Fonte da Moura, atravessado por duas 
artérias muito interessantes, o Parque da Cidade; continua a crescer em termos residenciais.  
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Ninguém tem de ter vergonha da existência dos Bairros e o Executivo vai continuar a privilegiar um 
S. Martinho o mais inclusivo possível. Deu ainda conhecimento de que vão manter-se projectos 
como Sábado em Liége, Foz Literária, etc. 
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: _____________________ 
 
 
 


