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Ata nº 16 da Assembleia de Freguesia  
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

 

No dia dezanove de Abril do ano de dois mil e dezasseis, 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; 

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; 

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 em substituição de João Pedro Espregueira (Porto, O Nosso Partido): 
Maria da Conceição da Silva Castro (Porto, O Nosso Partido); 
Álvaro Oliveira em substituição de Maria Manuel Janardo Pereira Ferreira Rosa Archer de Carvalho 
(Porto, O Nosso Partido); 

Filipe Lello Ortigão Carvalho Guimarães (Porto, O Nosso Partido); 
Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima (Porto Forte); 
Eduardo Nuno Oliveira Carvalho em substituição de Francisco Manuel de Castro Magalhães 
Marques de Aguiar (Porto Forte); 
Luís Fernando Socorro de Almeida (PS); 

Manuel Neves de Carvalho (PS); 

Maria João Sousa Gomes em substituição de Paula Maria Gomes Sequeira Santos Marújo (PS); 

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

Valdemar da Silva Fonte Luís, que estava designado como membro substituto de Joaquim Alves 
Brandão (PS); 

Mário Joaquim 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. Posse como membro desta Assembleia da União de Freguesias, do Dr. José Esteves de Aguiar, 
em substituição do Dr. João Pedro Espregueira; 
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 Freguesia; 
3. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Ordinária de 17 de dezembro de 2015; 
Período da Ordem do Dia 
4. Apreciação e votação do relatório de Atividades e documentos de prestação de contas do ano 
de 2015; 
5. Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação 
referente a 2015; 
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6. Apreciação e votação do Quadro de Pessoal; 
7. Apreciação e votação da proposta da 1.ª Revisão do Orçamento de 2016; 
8. Discussão e Aprovação da Proposta de alienação e respetivos termos e condições de um 
conjunto de dez prédios urbanos, sitos na Rua de Fez, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 9.º 
da Lei 75/2013; 
9. Apreciação da Informação escrita do Sr. Presidente da União de Freguesias, nos termos da alínea 
e) do n.º 2 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 tomada de posse como membro efectivo desta Assembleia do 
Deputado José Esteves de Aguiar, em substituição do Deputado João Pedro Espregueira. 
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 a palavra o Sr. Albino Nascimento. Lamentou que existam ruas com buracos, tais como na Rua 
de Angola e Rua Jornal de Notícias. Pediu ao Presidente da União que fale com o Presidente da CMP, 
para que não haja remendos e sim repavimentação. 
Também lamentou a existência de tantos parcómetros e a facilidade com que são passadas multas 
a quem ultrapassa o tempo de estacionamento, mesmo que por pequena margem. 
Pediu depois a palavra ao Sr. Pedro Pinto, o qual agradeceu a possibilidade de vir aqui apresentar os 
resultados da actividade da Refood. Referiu que trabalham já com cerca de 200 voluntários, o que 
representa milhares de horas de dedicação. Foram servidas mais de 20.000 refeições, ao longo de 
2015. Informou que esperam aumentar em cerca de 50% o número de refeições servidas. Informou 
ainda que, em 2015, começaram por apoiar 15 agregados familiares, sendo esse número de 84, 
actualmente. Disse que a dinâmica do projecto se manterá, pretendendo alargar o apoio às famílias 
residentes em Aldoar. Convidou todos os presentes para visitarem e tornarem-se parte activa do 
projecto. 
Agradeceu o apoio da UFAFDN, mediante a disponibilização de espaço, água e electricidade. 
Em seguida, pediu a palavra a Sr.ª D. Esmeralda Mateus, a qual veio insistir com a necessidade de 
terminar as obras do Bairro de Aldoar, onde chove dentro de algumas casas e a água torna muito 
perigosa a circulação das pessoas idosas. 
Referiu-se em seguida ao apoio ao preenchimento dos impressos do IRS, feito por funcionários da 
União. Considera que deveria ter mais dias dedicados e mais tempo de atendimento, porque não 
chega para os pedidos. 
Agradeceu de forma efusiva o apoio da UFAFDN à Associação de Moradores. 
Pediu então a palavra o Presidente do Executivo, o qual disse partilhar as preocupações do Sr. Albino 
Nascimento quanto às ruas e muito mais do que as referidas por ele. Afirmou que tem falado com a 
CMP sobre este assunto. Quanto aos parcómetros, considera que esta assembleia não é o fórum 
certo para tratar deste assunto e sim a CMP. 
Em relação ao projecto Refood, manifestou o grande reconhecimento pelo trabalho efectuado. 
Quanto à Sr.ª D. Esmeralda, explicou-lhe que o mau tempo tem complicado o terminar de certas 
obras, mas insistirá para que sejam completadas o mais rapidamente possível. 
Quanto ao preenchimento dos impressos do IRS, toma nota da queixa, mas diz que não é 
competência da UFAFDN. Apesar disso, neste ano o preenchimento do IRS ainda está mais difícil do 
que em anos anteriores, pelo que irão reforçar o apoio. Agradeceu ainda as palavras elogiosas 
recebidas, salientando que tem um grande carinho pela Associação de Moradores. 
De seguida, foi apresentado um voto de pesar pela morte do João Pedro Espregueira, com um texto 
lido pela Mesa, em nome do Executivo. 
Pediu a palavra a deputada Andreia Lima (Porto Forte), a qual disse que sempre considerou que esta 
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moção deveria ter sido apresentada em nome de todas as bancadas e não só do Executivo. Referiu 
a falta que faz o “Pidas” e que tão bem retratado está na moção, salientando que é uma grande 
perda e que será sempre recordado com saudade. 
O deputado André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido) também pediu a palavra para elogiar o 
“Pidas”, na sua vertente familiar, humanitária, desportiva e política, reforçando que foi sempre um 
exemplo de humildade, generosidade e disponibilidade. 
O deputado Luís Socorro (PS) também propôs que esta moção seja subscrita por todas as bancadas, 
tendo endereçado os pêsames à Família. Afirmou que, embora nunca o tendo conhecido bem, 
sempre lhe pareceu uma pessoa capaz de diálogo, de ouvir críticas e levar esta União para a frente. 
Em nome da CDU, o deputado Mário Cardoso também usou palavras elogiosas para o trato simples 
e afável do “Pidas”. 
Por decisão de todas as bancadas, a moção de pesar passou a ser subscrita por todas as forças 
políticas, tendo sido observado um minuto de silêncio. 
 
Seguidamente, foi apresentado um voto de louvor a António Marques Calobra, pelo tempo e 
dedicação que sempre dedicou a esta Junta, agora que vai reformar-se. 
A deputada Andreia Lima associou-se, em representação do Porto Forte, ao voto de louvor a uma 
pessoa que conhece há muitos anos e que prestou tão bons serviços à causa pública.  
O deputado Luís Socorro (PS), embora reconheça os grandes e relevantes serviços prestados à Junta 
e actualmente à UFAFDN, acha que este deveria ser um voto de louvor do Executivo e não deveria 
vir à Assembleia, porque senão isso abre um precedente. 
Os deputados André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido) e Mário Cardoso (CDU), em 
representação das respectivas bancadas, também manifestaram o seu apoio ao voto de louvor, 
desejando as maiores felicidades ao Sr. António Calobra. 
O Presidente do Executivo referiu que, numa altura em que tanto se criticam os funcionários públicos, 
o Sr. Calobra deve ser seguido como um exemplo. 
O voto de louvor passou a ser subscrito por todas as bancadas, tendo sido aprovado por 
unanimidade. 
 
Entretanto, o representante da bancada da CDU apresentou duas  propostas, relativas à 
comemoração do 25 de Abril e do 1.º de Maio, as quais foram admitidas por unanimidade a votação. 
O deputado Luís Socorro (PS), referindo-se às propostas apresentadas pela CDU, considerou 
importante que se mantenha o espírito de comemoração, relativamente às duas datas, pelo que 
manifestou a intenção do PS votar a favor das propostas. 
A deputada Andreia Lima (Porto Forte) pediu a palavra para dizer que, apesar de o PSD concordar 
com o princípio de festejar aquelas duas datas, não poderá votar a favor das propostas, devido aos 
considerandos que antecedem as propostas propriamente ditas. 
O deputado André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido) justificou o voto contra, pelos mesmos 
motivos. Considerou que, se a ideia é festejar o 25 de Abril, numa perspectiva de liberdade e 
democracia, então as propostas não lhe fazem justiça. A pretexto das comemorações, pretendem 
deixar recados políticos, que não pode subscrever. 
A CDU justificou a apresentação, devido ao facto de vivermos num Estado Democrático. Sujeitas a 
votação, ambas as moções foram rejeitadas com 12 votos contra e 6 a favor. 
A CDU pediu novamente a palavra para começar por referir a questão do excesso de velocidade com 
que se circula nalgumas ruas da União de Freguesias, propondo a colocação de limitadores de 
velocidade, como lombas. Referiu ainda a diminuta iluminação do Bairro da Fonte da Moura e a falta 
das obras do ringue, sabendo-se que já foram aprovadas pela CMP, que há verbas, mas ainda não 
foram efectuadas. Ameaçou com a tomada de atitude mais forte da parte dos moradores, em 
protesto por esta última questão. 
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Dando entrada no terceiro ponto da ordem de trabalhos, foi lida a Ata n.º15, da Assembleia 
Ordinária de 17 de Dezembro de 2015. Colocada a votação, esta Ata foi aprovada com dezasseis 
votos a favor e duas abstenções. 
 
Logo após o Presidente da Mesa ter dado início ao quarto ponto de ordem de trabalhos, o deputado 
André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido) pediu a palavra para felicitar o Executivo por, apesar 
de todos os investimentos efectuados, ainda manter o aforro que já vinha de trás e que permite 
efectuar obras importantes e precaver futuras quebras nas receitas, nomeadamente nas receitas 
provenientes da CMP. Colocado a votação, foi aprovado com 10 votos a favor e 8 abstenções 
Passando à apreciação do quinto ponto, ninguém quis usar da palavra. 
O Presidente da Mesa deu então entrada no sexto ponto da ordem de trabalhos, relativamente ao 
qual ninguém quis usar da palavra. Colocado a votação, foi aprovado por unanimidade. 
De seguida, foi dado início à apreciação do sétimo ponto, tendo a deputada Andreia Lima (Porto 
Forte) pedido a palavra, para afirmar que considera que o Presidente do Executivo deveria começar 
por fazer uma apresentação. Como tal não foi feito, pediu alguns esclarecimentos. Considera que a 
remuneração de um membro do Executivo não pode ser considerada como investimento. Começou 
por dizer que pretende saber quem é o membro do Executivo que passará a ser remunerado e em 
que condições, se a tempo inteiro ou tempo parcial. Também gostaria de saber por que razão o valor 
pago a título de avenças, não é correspondentemente reduzido. 
O deputado Luís Socorro (PS) concordou com as palavras da deputada Andreia Lima (Porto Forte) e 
pediu ao Presidente do Executivo para fazer chegar um documento com explicação da legislação que 
suporta estas operações orçamentais. Perguntou ainda porque é o erário público que paga as 
despesas dos lojistas do Mercado da Foz. 
Pediu então a palavra o deputado André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido), o qual respondeu 
que os lojistas do Mercado da Foz pagam uma contribuição para lá terem as suas lojas. Além disso, 
considera que o Mercado da Foz é um polo importante, que justifica um esforço de investimento da 
União de Freguesias. O deputado Luís Socorro (PS) respondeu que, desta forma, estão a ser 
privilegiados alguns lojistas, em detrimento de outros da União de Freguesias.  
A deputada Andreia Lima (Porto Forte) pediu novamente a palavra, para pedir um esclarecimento 
sobre uma “almofada financeira” de 78.000€, que não consegue vislumbrar onde vai ser aplicada. 
 
O Presidente do Executivo usou então da palavra para realçar que os diversos aspectos do ponto 
quatro da ordem de trabalhos estavam tão explícitos, que não suscitaram discussão. 
Quanto às questões levantadas, pensa que as Notas entregues, já detalham a maior parte das 
despesas, mas poderá explicar ainda melhor quaisquer dúvidas que subsistam. 
 
Quanto à remuneração de mais um membro do Executivo, esclareceu que não é tratado como um 
investimento, referindo que defende que quem trabalha a tempo inteiro, deve ser remunerado. 
Mais informou que o valor de avenças pago mensalmente vai ser reduzido em mais de 50%, como 
consta na informação escrita do Presidente. 
Quanto ao funcionamento e custos para os lojistas do Mercado da Foz, prestou ao deputado Luís 
Socorro os esclarecimentos que considerou pertinentes. Afirmou ainda que o Mercado da Foz é um 
Mercado rentável para a União, não um prejuízo e que lhe parece que as lojas à volta do Mercado 
continuam os seus negócios, sem sofrerem com qualquer concorrência desleal (aliás nunca tal 
questão lhe foi colocada antes). 
O deputado Mário Cardoso, da CDU, pediu explicações sobre o que está incluído em cada avença, 
nomeadamente na jurídica e na de design gráfico. 
A deputada Andreia Lima (Porto Forte) agradeceu os esclarecimentos, mas insistiu em querer saber 
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quem são os vogais que recebem meios tempos ou tempo inteiro. Quais as avenças que baixaram e 
qual a ligação dessa descida com a remuneração de vogais.  
O Presidente do Executivo esclareceu então a razão da necessidade da assessoria de design gráfico, 
com os cem eventos realizados e previstos referindo que, mesmo assim, o valor da avença passa de 
1155€, para 600€. Também  a avença jurídica desce de 1166€ para 1050€ agora e para 750€ muito 
brevemente. Na rubrica das avenças também se inclui a segurança por empresa de alarmes, em 
Aldoar. 
Quanto à remuneração dos vogais, esclareceu que a Dr.ª Maria Lacerda esteve até agora sem ser 
remunerada. Os meios tempos, até agora, eram das Dr.ªs Ana Furtado e Fabiana. A Dr.ª Maria 
Lacerda passará agora a ser remunerada com meio tempo e a Dr.ª Ana Furtado com tempo inteiro. 
Colocada a votação  a primeira revisão do Orçamento para 2016, foi a mesma aprovada, como 10 
votos a favor, 6 contra e duas abstenções. 
Dando entrada na apreciação do oitavo ponto da ordem de trabalhos, a deputada Andreia Lima 
(Porto Forte) pediu a palavra, para dizer que o PSD analisou cuidadosamente esta proposta, tendo 
sido suscitadas várias questões. Uma delas tem a ver com a discrepância das áreas indicadas, face à 
cartografia oficial e o facto de os limites não serem garantidos. Também levantou algumas questões 
relativas à justificação para a venda destes terrenos, nomeadamente saber o que se pretende fazer 
com o valor apurado. Indo estes terrenos a público, quem vai adquirir um terreno que não sabe se 
os limites são ou não garantidos, nem a fiabilidade construtiva daquela região. 
Relativamente aos terrenos em si, foram doados pela Fundação Cupertino de Miranda à Junta de 
Nevogilde, sem destino: a Junta pode fazer deles o que quiser. 

O que lhe causa estranheza é a justificação que a União dá para a venda deles: que é para fazer um 
equipamento destinado aos idosos. Ora, essa valência tem muitas limitações. Uma Junta não pode 
fazer, por lei, equipamentos destes. Ou faz e cede a terceiros, instituições ou particulares, ou terá 
protocolos de colaboração com a Segurança Social, que estarão a ser rompidos. 

Perguntou ainda se o Executivo já tem algum acordo ou definido um plano de negócio e se será, 
realmente, necessário pôr a votação esta venda. 

Interveio então o deputado Manuel Carvalho, o qual afirmou que o PS aceita marcar uma reunião 
para discutir esta questão. Questionou qual o objectivo da venda, se houve mais avaliadores 
envolvidos e quanto custou a avaliação proposta. 

 
Pediu então a palavra o Presidente do Executivo para esclarecer que os 600.000€ pretendidos com 
a venda, têm como destino uma importante aposta do Executivo: a criação de um novo centro sócio-
cultural. 
O Presidente do Executivo expressou a vontade de que todas as forças políticas representadas nesta 
assembleia acompanhem a evolução do investimento que venha a ser feita com o produto da venda 
dos terrenos. 
Nesta altura, a bancada do PS pediu dois minutos para reunir e preparar o sentido de voto. O 
deputado Manuel Neves, do PS, chamou a atenção para o facto de que seria mais correcto pedir três 
avaliações diferentes e não três orçamentos para avaliação, até porque os valores apurados poderão 
ser bastante divergentes. O deputado Luís Socorro, em nome do PS disse que, tendo em conta que 
não se encontram na posse de elementos considerados fundamentais para a tomada de decisão, 
terão que votar contra. Não têm garantias de que este processo possa ser um sucesso. O Presidente 
do Executivo insistiu que o Executivo está totalmente disponível para trabalhar em conjunto, no 
sentido de apuramento do projecto. Colocada a votação, foi esta proposta aprovada com 11 a favor 
e 7 contra. 
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Entrando no nono e último ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo fez um resumo 
da sua Informação escrita. Realçou as contas rigorosas que o Executivo apresenta, bem como as 
inúmeras realizações efectuadas. 
O deputado Luís Socorro (PS) pediu a palavra para dar os parabéns ao Executivo pelo seu magnífico 
plano cultural. 
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: _____________________ 
 
 
 


