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RECOMENDAÇÃO 

Por uma discussão participada sobre a futura utilização da Escola 85 

O Edifício da antiga “Escola Infantil do Passeio Alegre” (Escola 85) situa-se no Jardim do Passeio 

Alegre à Foz do Douro – zona classificada como Imóvel de Interesse Público – encontrando-se há 

mais de 25 anos sem atividade escolar, e sendo apenas utilizada uma parte da cave do edifício 

para sede da Academia de Danças e Cantares do Norte de Portugal - Foz do Douro. 

Ao longo dos últimos anos, este imóvel tem sido objeto de várias propostas de utilização, quer por 

parte de anteriores Executivos, quer por parte de coletividades e cidadãos interessados. E como é 

sabido, a importância da sua requalificação para a freguesia tem sido unanimemente reconhecida 

por todas as forças políticas representadas nesta Assembleia. 

Tendo em conta a importância histórica e patrimonial deste edifício, entende-se que qualquer 

decisão sobre a sua futura utilização deve procurar reunir o maior consenso possível em torno de 

uma solução e ser objeto de uma discussão aprofundada. 

O Bloco de Esquerda defende, por isso, que o processo de discussão e decisão sobre a futura 

utilização da Escola 85 deve ser um processo amplamente participado, não só pelos partidos 

políticos e pelas coletividades, mas também por toda a população, em sessões públicas, abertas e 

amplamente divulgadas.  

Pelos motivos expostos, a Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, 

reunida em sessão extraordinária a 6 de Maio de 2019, delibera recomendar ao Executivo da 

União de Freguesias: 

1) Que a decisão sobre a futura utilização do edifício da Escola 85 seja objeto de uma ampla 

discussão pública na União de Freguesias, sendo auscultada a opinião dos fregueses, 

nomeadamente através da realização de um conjunto de sessões públicas, abertas e 

participadas por todos e todas as freguesas interessadas. 

Porto, 6 de Maio de 2019                                                         O Representante do Bloco de Esquerda, 

 

_________________________ 

(Pedro Lourenço) 


