
Ata nº 20 da Assembleia de Freguesia 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 

No dia vinte e sete de Março do ano de dois mil e dezassete, 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, 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, que assumiu o cargo de Primeiro Secretário da Mesa 

da Assembleia de Freguesia, por ausência da titular do cargo Joana Miranda (Porto, o Nosso 

Partido); 

Maria Benedita Mattos Chaves Pinheiro Torres, em substituição de André Machado Vaz e que 

assumiu o cargo de Segunda Secretária, por ausência da titular do cargo Maria Ramos (Porto, o 

Nosso Partido); 

Álvaro Manuel Nunes Silva Oliveira, em substituição de Joana Miranda (Porto, o Nosso Partido); 

Ana Maria Mourão Sotto-Mayor Lima, em substituição de Maria Pestana Luz Pereira Ramos 

(Porto, o Nosso Partido); 

Luís Manuel de Saldanha Lencastre, em substituição de Carlos Alberto Pereira Dias de Magalhães 

(Porto, o Nosso Partido); 

José Júlio Lousada Meira Ramos, em substituição de Filipe Lello Ortigão Carvalho Guimarães 

(Porto, o Nosso Partido); 

Vasco Mourão (Porto, o Nosso Partido); 

Margarida Maria Dias Veríssimo Nogueira Mota (Porto, o Nosso Partido); 

Carolina Maria Lages Pacheco, em substituição de Maria da Conceição da Silva Castro; 

Miguel Jorge Arcos dos Santos (PS); 

Domingos Dias Gomes (Porto Forte); 

Andreia Belisa Gomes Júnior de Araújo Lima (Porto Forte); 

Francisco Manuel Castro Magalhães Marques Aguiar (Porto Forte) 

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: 
 

Ponto Um – Apreciação e Votação dos Contratos Programa de Cooperação, Desenvolvimento e 

Atribuição de Subsídio.  



Ponto Dois – Apreciação e Votação dos Contratos Programas de Desenvolvimento Desportivo | 

Acordos Tripartidos. 

Ponto Três – Apreciação e Votação do Protocolo Plurianual com o Externato Cantinho Escolar. 

Ponto Quatro – Apreciação e Votação do Aditamento ao Contrato Interadministrativo celebrado 

entre a CMP e a UFAFDN | Mercado da Foz. 

Ponto Cinco – Apreciação e Votação da Proposta do Novo Regulamento do Mercado da Foz e da 

Nova Tabela de Taxas do Mercado da Foz, nos termos do artigo 97º e seguintes do Código de 

Procedimento Administrativo. 

 

Dando entrada no primeiro ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa perguntou aos 
deputados presentes se alguém gostaria de usar da palavra. O deputado João de Barros, da CDU, 
pediu então a palavra para dizer que estranha o Presidente do Executivo não começar por prestar 
algum esclarecimento preliminar. Uma vez que o Presidente do Executivo não o pretendeu fazer, 
o deputado João de Barros começou por pedir para ser esclarecido sobre quais os critérios para 
celebração dos Contratos Programa e porque o são com estas e não outras entidades. 
Questionou também por que não foram iniciadas as obras no ringue da Associação de 
Moradores da Pasteleira. 
Pediu também para saber a razão para algumas colectividades não terem subsídios para 
festividades e outras sim. 
Pediu de seguida a palavra o deputado Miguel Arcos que pediu esclarecimentos relativamente à 
fiscalização da utilização dos subsídios concedidos e perguntou se realmente vai haver três 
festivais de folclore em Junho. 
O Presidente do Executivo pediu então a palavra para esclarecer que os critérios principais para 
atribuição de subsídios são: que sejam colectividades com actividade regular, com tradição de 
organização e/ou que solicitem apoios. Quanto às obras do ringue, infelizmente é um assunto 
que ultrapassa a União, porque depende da CMP e da Porto Lazer. 
Referiu ainda a situação do ringue da Escola Manoel de Oliveira, afirmando que o Executivo tem 
insistido para que seja requalificado, mas ainda não tem qualquer desenvolvimento, não 
obstante as insistências da União.  
Ao deputado Miguel Arcos respondeu que as colectividades apresentam relatórios de execução 
e realmente vai haver 3 festivais de folclore, como é tradição. 
O deputado João de Barros disse estranhar que a União não consiga fazer vingar alguns 
projectos, sendo a CMP gerida pelo mesmo “grupo” eleitoral. Considera que tal revela uma 
inércia que não consegue explicar. 
Considera também que deveria haver apoios a colectividades da Aldoar e apoios a mais 
colectividades. 
O Presidente do Executivo respondeu ao João Barros dizendo que lhe parece que a campanha 
eleitoral já começou, embora não se tivesse apercebido desse facto, antes da intervenção deste 
deputado. Na próxima Assembleia de Freguesia, provavelmente virão a ser apresentados outros 
Protocolos. 
Ninguém mais querendo usar da palavra, foram colocados a votação os Contratos Programa de 
Cooperação, Desenvolvimento e Atribuição de Subsídio, tendo os mesmos sido aprovados com 
onze votos a favor e quatro abstenções. 
 
Entrando no segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa perguntou se algum 
deputado deseja usar da palavra. O deputado Miguel Arcos colocou algumas questões ao 
Executivo, relativamente à execução previsível dos Contratos Programas de Desenvolvimento 
Desportivo. 



O deputado João Barros perguntou qual a razão para serem atribuídos subsídios à Associação 
Académica António Aroso, quando esta funciona essencialmente como escola de basquetebol e 
os Pais dos atletas já comparticipam nas despesas. O Presidente do Executivo explicou que a 
Junta pergunta às colectividades quais as necessidades que têm, em termos de utilização do 
pavilhão. Em relação ao número de atletas e de actividades desportivas, respondeu que o 
Executivo tenta apoiar um número alargado de organizações, de acordo com as disponibilidades 
que a União tem. 
Ao deputado Miguel Arcos, apesar da ironia por ele usada na intervenção anterior, lembrou que 
a Junta não tem obrigação de trazer a esta Assembleia os protocolos, mas faz questão de o fazer, 
por uma questão de transparência. Após mais alguns esclarecimentos, foi colocado a votação o 
segundo ponto da Ordem de Trabalhos, o qual foi aprovado por unanimidade. 
 
Dando entrada no terceiro ponto, pediu a palavra a deputada Andreia Lima que disse que apenas 
recebeu as Adendas ao Protocolo e não o próprio Protocolo. O deputado João Barros secundou 
a opinião da deputada Andreia Lima. O deputado Miguel Arcos questionou a razão para serem 
apoiados estes alunos e não outros, afirmando que defende o ensino público. 
Em resposta aos deputados Andreia Lima e João Barros, o Presidente do Executivo lamentou não 
ter aqui o Protocolo, mas apenas as Adendas, uma vez que estas são uma extensão do que já se 
encontra em vigor. Colocou à consideração dos deputados se permitem a votação, mesmo sem 
o Protocolo. 
Explicou que todas as instituições da União de Freguesias foram chamadas a candidatar as 
crianças carenciadas e cujas Famílias estivessem interessadas no ensino naquele 
estabelecimento.  
Atento o facto de não estar disponível para mais profunda apreciação o Protocolo, o Presidente 
do Executivo propôs que o ponto seja retirado da Ordem de Trabalhos desta reunião, até porque 
proximamente haverá uma Assembleia Ordinária na qual este assunto poderá ser retomado. O 
Presidente da Mesa aceitou esta proposta. 
 
Passando ao quarto ponto da Ordem de Trabalhos, pediu a palavra a deputada Andreia Lima, a 
qual solicitou alguns esclarecimentos sobre o documento. O Presidente do Executivo explicou o 
critério que levou à elaboração do Aditamento ao Contrato Interadministrativo, referindo-se 
que, neste ano o mais importante foi assegurar a gestão formal, por parte da União de 
Freguesias, do Mercado da Foz, incluindo a gestão corrente e as despesas de manutenção, bem 
como as obras em curso. Uma vez colocado a votação, este ponto da Ordem de Trabalhos foi 
aprovado com treze votos a favor e duas abstenções.  
 
Entrando na apreciação do quinto ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente do Executivo 
pediu a palavra para fazer uma breve explicação sobre a alteração do Regulamento que já tem 
trinta anos de idade. O deputado Miguel Arcos pediu para saber se os lojistas foram ouvidos e 
que o Executivo esclareça que modelo de Mercado (municipal, restauração, artesanato…) 
pretende. A deputada Andreia Lima colocou a mesma questão e manifestou a sua satisfação por 
estar a ser revisto o Regulamento. Questionou alguns pontos, nomeadamente o ajuste directo, 
como é que as pessoas acedem aos títulos, como é que podem perder o título sem direito a 
qualquer indemnização e como é que esse título poderá vir a ser transmitido. Também pediu 
esclarecimentos sobre as taxas aplicáveis. 
O deputado João Barros questionou a alteração da essência do Mercado da Foz, passando a ter 
essencialmente lojas ligadas à restauração. Será esse o princípio que estão a pensar para o 
Mercado? 
O Presidente do Executivo respondeu esclarecendo que o Mercado da Foz não é mercado de 
frescos há muitos anos. Os negócios que lá estão são muito variados. O que o Executivo pretende 
para o Mercado da Foz é que se mantenham lá os negócios que lá se encontram. De forma 
alguma se pretende transformá-lo numa praça de alimentação e sim mantê-lo como um espaço 



onde as pessoas gostem de ir, por terem uma oferta variada de produtos, mas com as lojas 
requalificadas e com melhores condições para acolher os clientes. 
A atribuição das lojas deverá ser feita por hasta pública, embora até agora só tenham ocorrido 
trespasses. 
O deputado Miguel Arcos pediu novamente a palavra para perguntar que feedback houve, da 
parte dos comerciantes, sobre esta Proposta e considerou que também não está clara a questão 
da mudança de actividade. 
A deputada Andreia Lima perguntou qual a percentagem actual de lojas de restauração e 
quantas se encontram de vago, bem como se o Executivo pretende manter todos os ramos de 
actividade que lá existem agora. 
O Presidente do Executivo esclareceu as dúvidas colocadas, nomeadamente pelo deputado 
Miguel Arcos, quanto às sugestões dos comerciantes. Deu conhecimento de que os lojistas 
contrataram os serviços de um escritório de Advogados, que apresentou sugestões de alteração, 
tendo algumas sido acolhidas e outras não. 
Colocado a votação este ponto da Ordem de Trabalhos, foi o mesmo aprovado com catorze a 
votos a favor e um voto contra. 
 
 
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: _____________________ 

 


