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ATA 2/2019
Ao décimo quarto dia do mês de junho de dois mil e dezanove realizou-se a segunda sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no
edifício da junta de freguesia da antiga Freguesia de Requeixo. -----------------------------------------Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Nuno Alexandre de Almeida,
apoiado pela Primeira Secretária Judite Maria Laranjeira Dias e pela Segunda Secretária
Cristina Maria Nunes Dias. Estiveram presentes os membros da Assembleia Lino da Silva
Neves, Pedro Miguel de Oliveira Teixeira, Ana Cristina Pinheiro Rodrigues, Rafael Lopes e Sara
Raquel Ferreira Neto. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Antero Marques dos Santos e
pelos Vogais Miguel António Costa da Silva (Secretário) e Carlos Alberto Martins Nunes
(Tesoureiro). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 20:30 horas o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião que teve a ordem de
trabalhos constantes da convocatória para esta Reunião Ordinária que a seguir se transcreve: Apreciação e votação da Ata nº 4/2018 e Ata n.º 1/2019
Intervenção do público
Comunicação do Presidente
Período antes da Ordem do dia
Ordem do dia
Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia
Ponto 2 – Apreciação da aquisição de terreno para alargamento de festas da Póvoa do
Valado
Ponto 3 - Apreciação e votação da proposta de recusa de transferência de competências das
Câmaras Municipais para as juntas de Freguesia, definidas no DL nº 57/2019, nos anos de
2019 e 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa procedeu à apreciação e votação da ata nº 4/2018. Após a sua
apreciação procedeu-se à sua votação tendo sida aprovada por unanimidade com cinco votos
a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Ana Rodrigues, Lino Neves, e Sara Neto). Os elementos da
Assembleia que não estiveram presentes nesta reunião não votaram a ata. -------------------------Procedeu-se de seguida à apreciação e votação da ata nº 1/2019. Após a sua apreciação
procedeu-se à sua votação tendo sida aprovada por unanimidade com sete votos a favor
(Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Maria Nunes Dias, Ana Rodrigues, Lino Neves, Pedro
Miguel Teixeira e Sara Neto). Os elementos da Assembleia que não estiveram presentes nesta
reunião não votaram a ata. ----------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início à sessão com a intervenção do Público.
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O senhor Joaquim Lopes felicitou o Executivo pela convocatória da reunião para uma sextafeira, dando oportunidade ao seu filho Rafael Lopes, membro da assembleia, para estar
presente. Congratulou o Executivo pela construção do Parque Infantil em Requeixo. -------------O senhor Pedro Oliveira colocou algumas questões ao Executivo. Pretende informação sobre o
Pontão em Nariz, se essa situação está totalmente resolvida. Pretende ser esclarecido se o
Executivo tem feito algumas diligências para resolver a situação do Extensão de Saúde em
Nossa Senhora de Fátima. Dá a conhecer que continua descontente com o percurso dos
transportes públicos e pretende saber se está prevista alguma alteração. Reclamou, mais uma
vez, sobre a localização da paragem de autocarro existente na EN235, próximo da igreja
matriz. No seu entender constitui um perigo para os passageiros e circulação automóvel.
Pretende ainda ser esclarecido para quando está prevista a resolução do estacionamento do
Cemitério do Viso. Por fim, solicita mais informações sobre a Loja Social de Nariz e qual o
ponto de situação da desagregação das freguesias. ---------------------------------------------------------Sobre a desagregação das Freguesias, o senhor Manuel Pinheiro manifestou a sua opinião,
dizendo, como se ouve na gíria popular, que “ainda a procissão vai no adro” no sentido de que
ainda é um assunto muito recente e sobre o qual não pode haver quaisquer conclusões.
Felicitou o Executivo pela construção do Parque Infantil em Requeixo e deixou um alerta sobre
o mau estado de alguns caminhos agrícolas em Requeixo tendo os mesmos ramos de árvores
caídos impedindo assim a passagem dos tratores agrícolas.-----------------------------------------------O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer as intervenções do público. Agradeceu os
elogios do senhor Joaquim Lopes e manifestou o orgulho em ter estado presente na
inauguração do Parque Infantil em Requeixo. Agradeceu também ao senhor Manuel Pinheiro e
informou que vai tomar providências para a resolução do mau estado dos caminhos rurais. ----Informou o senhor Pedro Oliveira de que as obras no Pontão de Nariz estão prontas.
Relativamente à Extensão de saúde, como muita pena sua, não poderá adiantar mais nada.
Menciona que o próprio Presidente da Câmara Municipal de Aveiro está bastante preocupado
com a situação. Relativamente à EN235 não tem mais informações para além das que forneceu
na reunião anterior. Sobre o estacionamento do Cemitério do Viso informa que está
totalmente dependente da autorização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR) e do Ministério do Ambiente para avançar com a obra. A situação da paragem
do autocarro na EN235 preocupa-o bastante e informou que conta com a ajuda do senhor
Padre Pedro para ajudar na resolução desse problema, assim como com a situação da Loja
Social em Nariz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia
O Senhor Rafael Lopes toma a palavra para felicitar o Executivo pela construção do Parque
Infantil em Requeixo. No entanto, sugere a plantação de árvores nas imediações assim como
solicita informação para quando do acabamento do remanescente. Solicita informações
relativamente às medidas tomadas para resolver a degradação da Mamoa, assim como o
ponto de situação relativamente à evolução dos passadiços para a Pateira do Carregal. Mais
uma vez sugere a supressão do uso de pesticidas na Freguesia. -----------------------------------------O Senhor Lino Neves demonstra a sua preocupação relativamente ao estacionamento no
Parque da Pateira do Carregal, dado que está muito próxima a data para a realização das
festividades. Pretende saber se há evolução relativamente à desocupação da sala no Centro
Social de Requeixo por parte do Clube Náutico e Desportivo de Requeixo. ---------------------------O Senhor Pedro Teixeira interveio para alertar o Executivo relativamente ao mau estado de
uma moradia em Nariz com o risco de ruir a qualquer momento.----------------------------------------

Pág. 40

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

A senhora Ana Rodrigues toma a palavra para questionar o Executivo sobre a qualidade da
água da Fonte do Cosme. Pretende saber se já foram efetuadas análises que possam confirmar
a potabilidade do consumo da mesma. Sugeriu que o Executivo contacte a Administração de
Saúde para que esta entidade pública faça uma análise à água.------------------------------------------O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o senhor Rafael Lopes. Relativamente à
sua preocupação sobre a utilização de pesticidas, partilha a mesma preocupação. Informou
que estão a evitar a utilização do mesmo, limpando a valetas com enxada. Como já foi
mencionado anteriormente, é pretensão do Executivo cimentar as valetas. No entanto, há
muita falta de mão-de-obra para o efeito. Informa que já existe um projeto da Câmara
Municipal de Aveiro para o acabamento do terreno adjacente ao Parque Infantil de Requeixo.
Já teve oportunidade de o analisar e considera que está muito bom. Mostrou satisfação no
interesse do senhor Presidente da Câmara Municipal em concluir o projeto ainda este ano.
Sobre os passadiços estão a seguir procedimentos normais. ----------------------------------------Esclareceu ainda a questão colocada pelo senhor Pedro Teixeira. Já tem conhecimento da
existência de uma moradia em do risco iminente de ruir a qualquer momento. A Proteção Civil
está a par da situação, tendo atuado de imediato dentro da legalidade. Legalmente terá que
ser o proprietário a resolver a situação, ou dar autorização, não sendo um processo fácil uma
vez que se encontra na Venezuela.-------------------------------------------------------------------------------Esclareceu também a senhora Ana Rodrigues sobre a sua preocupação relativamente à
qualidade da água da Fonte do Cosme, informando-a de que foi recentemente solicitado
análise à água da Fonte do Cosme. ------------------------------------------------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, esclareceu o senhor Lino Neves.
Partilha a sua preocupação relativamente ao estacionamento no Parque da Pateira do
Carregal. No entanto, como se trata de reserva ecológica, o trabalho tem que ser feito dentro
da legalidade. Para poder iniciar os trabalhos a legalidade dos terrenos têm que ser validada.
Sobre o processo do Clube Náutico e Desportivo de Requeixo continua muito difícil desvincular
o protocolo sendo que, tanto quanto julga saber, neste momento a Associação tem atividade. Ordem do dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia ----------------O Senhor Presidente da Junta comunicou ao público presente os trabalhos de destaque
realizados na Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação da aquisição de terreno para alargamento do largo de festas da Póvoa
do Valado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia, senhor Nuno Almeida, apresentou este ponto a
debate com o propósito de conhecer a opinião da Assembleia de Freguesia, em especial do
Senhor Higino Póvoa, uma vez que tem conhecimento para poder dar uma opinião mais
profissional sobre o valor real do terreno. Como o senhor Higino Póvoa não estava presente
não houve grande desenvolvimento sobre o tema. No entanto, o Executivo demonstrou não
estar disponível a pagar valor apresentado pelo proprietário. -------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação da proposta de recusa de transferência de competências das
Câmaras Municipais para as Juntas de Freguesia, definidas no DL nº 57/2019, nos anos de
2019 e 2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, prestou alguns esclarecimentos
relativamente a este ponto da agenda de trabalhos. Informou a Assembleia de Freguesia de
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que o Executivo entendeu não aceitar as novas competências por não ter meios técnicos nem
financeiros para as poder executar. Na opinião do Executivo não faz qualquer sentido as
competências definidas do DL n.º 57/2019 serem desempenhadas pelas Juntas de Freguesia.
Porém, se porventura vier a concretizar-se, deverá ser muito bem analisado. Não havendo
mais intervenções procedeu-se à sua votação tendo sido aprovado por maioria com sete votos
a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Lino Neves),
uma abstenção (Sara Neto). ---------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mas assuntos a tratar o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia
Nuno Alexandre de Almeida

A Primeira Secretária
Judite Maria Laranjeira Dias

A Segunda Secretária
Cristina Maria Nunes Dias
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