
Ata nº 19 da Assembleia de Freguesia 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

No dia vinte de Dezembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e trinta 

minutos, 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, que exerceu funções de Primeiro Secretário da 
Mesa da Assembleia de Freguesia por ausência da titular do cargo Joana Miranda;  

Maria Pestana da Luz Pereira Ramos, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia de Freguesia;  

Carlos Alberto Pereira Dias de Magalhães (Porto, O Nosso Partido);  

Benedita Pinheiro Torres em substituição de Vasco Eduardo Formigal Mourão (Porto, O Nosso 
Partido);  

André Machado Vaz (Porto, O Nosso Partido);  

Margarida Mota (Porto, O Nosso Partido);  

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

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

Álvaro Oliveira em substituição de Bernardo Maria Correia Pacheco de Noronha Faro, que foi 
convocado para substituir Joana Miranda e que não pode comparecer (Porto, O Nosso 
Partido); 

Domingos Gomes (Porto Forte);  

Fernando Bravo em substituição de Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima (Porto Forte);  

João Tiago Fonseca em substituição de Francisco Manuel de Castro Magalhães Marques de 
Aguiar (Porto Forte);  

Manuel Neves de Carvalho (PS);  

Miguel Jorge Arcos dos Santos (PS);  

Mário Joaquim Dos 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 declarou aberta a sessão, começando por ler 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 28 de setembro 

de 2016. 

2. Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, nos termos do Artigo 52º da Lei 

75/2013 de 12.09 e do artigo 34º do regimento da Assembleia de Freguesias. 

 

Período da Ordem do Dia 

3. Apreciação e votação da Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências a celebrar entre a UFAFDN e a Câmara Municipal do Porto. 

4. Proposta de autorização prévia para os compromissos plurianuais nos termos do artº 

6º.nº 1, alínea d) da Lei 8/12 e art.º 12º do DL 127/2012. 

5. Apreciação e Aprovação da Proposta do Orçamento e Opções de Plano para o ano de 

2017. 

6. Informação escrita do Sr. Presidente da União de Freguesias, nos termos da alínea e)do 

n.º2 do artigo 9.º da Lei 75/2013. 

Dando entrada no primeiro ponto de Período antes da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa 

perguntou aos presentes se alguém desejaria pronunciar-se sobre a Ata da última Reunião da 

Assembleia de Freguesia. 

Pediu a palavra o deputado Miguel Arcos, o qual protestou por ter sido feita a chamada de um 

membro do PS que tinha justificado a sua ausência. O Presidente da Mesa reconheceu o lapso e 

pediu desculpa por esse facto. De seguida, o deputado Miguel Arcos leu uma declaração de voto, 

na qual disse que a Ata é redutora, parcial e injusta das suas intervenções, não traduzindo tudo 

o que afirmou naquela Assembleia de Freguesia. Afirmou ainda que, por essa razão, vai votar 

contra este documento. 

Uma vez colocada a votação, a Ata da Reunião da Assembleia de Freguesia do dia 28 de 

setembro de 2016 foi aprovada com dez votos a favor, quatro abstenções e dois votos contra. 

O Presidente da Mesa declarou então aberto o segundo ponto da Ordem de Trabalhos, o 

período dedicado ao tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico, nos termos do 

Artigo 52º da Lei 75/2013 de 12.09 e do artigo 34º do Regimento da Assembleia de Freguesias.  

Pediu a palavra Maria José Arcos, a qual criticou o Presidente da Mesa por situações relativas às 

convocatórias de membros do PS desta Assembleia. Referiu alguns nomes, que foram chamados 

sem o deverem ter sido. Questionou também o relacionamento do Executivo com a ACAA. 

O Presidente da Mesa respondeu que duas das situações relativas aos deputados do PS já tinham 

sido esclarecidas e prestou as explicações que considerou pertinentes. 



Pediu então a palavra o Presidente do Executivo, o qual salientou que nunca disse que a ACAA 

era uma empresa de eventos: disse que promove eventos e não tem atividade regular. Existem 

várias coletividades no espaço físico da União e o Executivo tem que distinguir as que têm 

atividade regular. Estranha que, havendo tantos ex-membros desta freguesia e que são 

simultaneamente diretores e presidente da Academia, afirmem que não têm conhecimento 

desta Assembleia, mas não tem problemas em que sejam convocados formalmente. O que disse 

relativamente ao apoio é que houve uma falha de comunicação e que comprovaria que iriam 

apoiar o evento. Não deixa de estranhar que numa ação inclusiva como o São Martinho de 

Aldoar, a ACAA tenha pedido uma contrapartida financeira para inlcuir uma atividade da sua 

responsabilidade, no programa de Festas. 

Pediu ainda a palavra o deputado Mário Cardoso o qual, em nome da CDU, lembra que hoje se 

comemoram os 40 anos do poder autárquico. 

Ainda neste ponto da reunião foram propostos e aprovados por unanimidade três votos de 

pesar: pelos recentes falecimentos do Dr. Miguel Veiga, de Dr. Manuel Sampaio Pimentel e de 

Dr. Fernando Sollari Allegro. 

O Presidente da Mesa deu então entrada no terceiro ponto da Ordem de Trabalhos o qual, após 

uma breve exposição por parte do Presidente do Executivo e não havendo questões a ser 

colocadas, foi posto a votação e aprovado com doze votos a favor e quatro abstenções. 

Passando ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa perguntou à 

Assembleia se alguém desejaria usar da palavra. Uma vez que tal não sucedeu, colocou a votação 

a Proposta de autorização prévia para os compromissos plurianuais nos termos do artº 6º.nº 1, 

alínea d) da Lei 8/12 e art.º 12º do DL 127/2012, tendo a mesma sido aprovada com dez votos a 

favor, quatro abstenções e dois votos contra. 

O Presidente da Mesa deu então entrada no quinto ponto da Ordem de Trabalhos, que consistia 

na Apreciação e Aprovação da Proposta do Orçamento e Opções de Plano para o ano de 2017. 

O Presidente do Executivo pediu a palavra para explicar alguns pontos, com relativo detalhe. O 

deputado André Machado Vaz pediu então a palavra para se congratular pela previsão do 

Orçamento, pelas prudência e preocupação demonstradas para assegurar a sustentabilidade da 

União. 

O deputado Tiago Fonseca expressou as suas dúvidas quanto às receitas. Referiu expressamente 

os € 18.000 euros discriminado como diversas. Quis saber a que se referem. Quanto ao Espaço 

do Cidadão, que acha muito bom, estão previstos € 7.500 euros de receitas e € 1500 euros de 

serviços. Questionou se tem que ser assim, uma vez que pensa que pode ser um valor muito 

mais simbólico para os fregueses. 

O deputado Mário Cardoso também pediu esclarecimentos sobre algumas verbas que considera 

serem de montante substancial, sem a devida especificação.  Relativamente às despesas do 

Mercado da Foz – estudos, pareceres e consultadoria e outros trabalhos especializados, 

perguntou acerca do valor total. 

 

O deputado Miguel Arcos disse então que queria provocar o Presidente do Executivo, 

perguntando-lhe se acha que não pode ser um cidadão activo, com actividade simultânea na 

política e na cultura. Quanto ao Orçamento, levantou uma série de questões, por vezes de forma 

irónica, repetindo ter apenas a intenção de provocar o Presidente do Executivo. 



Pelo seu lado, o deputado Fernando Bravo afirmou que, do ponto de vista estratégico, considera 

interessante que exista mais apoio às coletividades, mas diz que seria também interessante o 

investimento em projetos mais estruturantes para a vida das pessoas nesta zona da cidade. Indo 

a pontos mais específicos, colocou dúvidas acerca do lar de 3ª idade e creche na Foz. Disse ser 

importante dar-se particular atenção à possibilidade de apoios. Relativamente à segurança 

pública – atendendo às notícias que dão conta de um recente aumento de insegurança – o 

Executivo referiu que irá pedir ao Ministério de Administração Interna uma esquadra em 

Nevogilde. Considera que  dificilmente haverá verba para isto, pelo que lhe parece que muito 

dificilmente será uma realidade. Pensa que deveria antes pedir mais meios para quem está no 

terreno – mais viaturas e mais agentes, até porque há zonas que têm apenas um veículo para 

uma área considerável. Questionou o valor da atribuição para bolsas de estudo, perguntando a 

que se refere? Relativamente à antiga escola 85, previa-se que a única finalidade fosse a que é, 

mas questiona se não seria interessante procurar outro tipo de soluções para aproveitar um 

espaço que poderia ser utilizado para funções diversas. 

Pediu então a palavra o Presidente do Executivo,  para responder às questões que lhe foram 

colocadas pelos diversos deputados.  

Ao deputado  Tiago Fonseca reconheceu, pedindo desculpa, que não tem de memória quais os 

itens constantes nos € 18.000, mas garantiu que vai apurar e fazer chegar a informação aos 

deputados. Quanto ao Espaço do Cidadão do Mercado da Foz, lembrou que neste espaço, 

funcionam também alguns dos serviços da União de Freguesias. Além disso, permitiu já a 

formação de cinco funcionários da União, bem como uma requalificação da Junta da Foz do 

Douro . Tudo isto compensa a receita residual. Neste caso, a receita não é o importante, mas o 

serviço de proximidade. 

Ao deputado Miguel Arcos desmentiu que tenha qualquer questão com a ACAA por ser gerida 

por antigos Deputados da Bancada do Partido Socialista, incluindo o ex-Presidente da Junta de 

Aldoar. Respondeu-lhe sobre as questões colocadas relativas ao ATL e creche. Não percebe as 

contas apresentadas pelo deputado Miguel Arcos. Se o saldo de tesouraria é hoje inferior ao 

recebido, tal deve-se ao facto de terem sido efectuados investimentos relevantes na União de 

freguesias, que há muito eram necessários. Esclareceu-o de que houve descida das despesas 

com o pessoal, exactamente ao contrário do que o deputado afirmou. Esclareceu-o quanto ao 

facto de que não é remunerado, ao contrário do afirmado pelo deputado Miguel Arcos e alertou-

o para que não deve confundir os pelouros de cada membro do Executivo com a necessidade de 

contratar trabalhos específicos. 

Ao deputado Fernando Bravo, o Presidente do Executivo também respondeu às questões 

colocadas, com particular destaque para a Escola 85 que foi cedida à antiga Junta da Foz do 

Douro para aí construir uma nova sede – e apenas para essa finalidade – coisa que o anterior 

Executivo da Junta de Freguesia da Foz do Douro, não foi capaz de realizar. 

Após mais alguns esclarecimentos, foi colocada a votação a Proposta do Orçamento e Opções 

de Plano para o ano de 2017, tendo a mesma sido aprovada com onze votos a favor, quatro 

abstenções e um voto contra. 

Passando então ao sexto ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa concedeu a 

palavra ao Presidente do Executivo, para este fazer uma breve apresentação da Informação 

escrita, já na posse de todos os deputados. Este começou por agradecer a actuação do Orfeão, 

a qual foi entusiasticamente aplaudida no Coliseu. Referiu a nova loja no Mercado da Foz e o 

projeto “Aldoar peça a peça.” Deu conta da satisfação pelo facto de a União ter sido escolhida 



para o encontro entre coletividades. Falou dos números da despesa e da receita. Lembrou que 

houve 209 participantes no Projecto Trajectórias e salientou as obras levadas a efeito no 

Mercado da Foz e fez questão de realçar a qualidade e entrega do trabalho prestado pelos 

funcionários, essencial para que o Executivo se possa libertar para dar outros apoios. 

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: _____________________ 

 


