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

ATA Nº 2/2018
Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e dezoito reuniu a Assembleia de Freguesia
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz no edifício da Junta da extinta Freguesia de
Nariz. 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 Rafael Simões Lopes,
Lino da Silva Neves, Pedro Miguel de Oliveira Teixeira, Manuel Higino Póvoa Morgado e Sara
Raquel Ferreira Neto. -------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 20:30 o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião.---------------------------------------------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). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Presidente da Mesa leu a ordem de trabalhos constante da convocatória para
esta Reunião Ordinária que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------Intervenção do público --------------------------------------------------------------------------------------------Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1- Apreciação e votação da Ata nº 1/2018 ----------------------------------------------------------Deu-se início à sessão com a intervenção do Público: -----------------------------------------------------Gonçalo Gonçalves expôs várias situações que de seguida se enumeram. ----------------------------1ª Pretende ser esclarecido acerca da falta de cobertura por fibra ótica na Freguesia.
Questiona se essa situação se deve ao facto de não ter uma assinatura do Presidente da Junta;
2ª Como membro do público nas Assembleias de Freguesia por vezes não consegue ter
perceção do que está a ser discutido. Os membros da Assembleia trocam documentos entre si,
aos quais ele gostaria de ter acesso. Questiona se tal situação é possível de acontecer; ----------3ª Quanto à questão da Saúde em Nossa Senhora Fátima falou da manifestação da população
e da falta de apoio por parte da Câmara Municipal de Aveiro, nomeadamente do seu
Presidente, Sr. Ribau Esteves. Em jeito de comparação, falou da manifestação idêntica ocorrida
em S. Jacinto. Pretende saber qual o ponto de situação; ---------------------------------------------------4ª Sugeriu a limpeza dos jacintos na Pateira do Carregal e de Requeixo, uma vez que acha a
altura ideal para travar tal infestação; --------------------------------------------------------------------------5ª Falou no drama dos incêndios e da falta de ordenamento nas nossas florestas; -----------------Joaquim Neto interveio para felicitar a Junta de Freguesia pela ajuda prestada na execução do
tapete de flores na Igreja de S. Paio em Requeixo. -----------------------------------------------------------Alertou para o mau estado do pavimento da rua das Poceiras, da Travessa da mesma e da rua
da Pateira em Requeixo. --------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta usa da palavra para informar o senhor Gonçalo Gonçalves que,
relativamente à cobertura por fibra ótica, não tem conhecimento de tal facto. Esclareceu ainda
que, se dependesse apenas de uma assinatura sua para ter cobertura de fibra ótica na
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Freguesia essa situação seria resolvida imediatamente, o que não é o caso. Esse serviço não
está previsto para breve para a Freguesia. ---------------------------------------------------------------------Quanto à questão de ter acesso aos documentos que os membros da Assembleia trocam entre
si, trata-se de documentos de apoio aos assuntos discutidos e estes não devem circular entre o
público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à manifestação do passado dia vinte um de maio sentiu-se realmente
abandonado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. A Junta de Freguesia está
a fazer as diligências possíveis para resolver a situação. ---------------------------------------------------No que diz respeito à limpeza dos jacintos na Pateira, esta tarefa não é da competência da
Junta de Freguesia mas, na iminência do desmazelo por parte das entidades competentes, irá
fazer um esforço, tal como já fez no passado, para proceder à sua limpeza. --------------------------Agradeceu o reconhecimento do senhor Joaquim Neto e informou-o que, embora estivesse
previsto a reparação da rua das Poceiras, está a ser estudado o espaço mais adequado para a
implementação de um parque infantil que, provavelmente, será no terreno junto à rua das
Poceiras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos -------------------------------------------------------------------------------------------------Dados os respetivos esclarecimentos, após a Comunicação do Presidente, deu-se início ao
Período Antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------------------------------Rafael Lopes toma a palavra para a seguinte intervenção. -------------------------------------------------Agradeceu o apoio prestado, por parte da Junta de Freguesia, na ação de voluntariado do
projeto Alvorecer Florestal para cuidar do carvalhal no Carregal. Salientou a iniciativa e o apoio
do senhor Gonçalo Gonçalves. Informou que o projeto Alvorecer Florestal encontra-se
disponível para colaboração em novas ações de plantação, limpeza e gestão das florestas nos
terrenos na posse da freguesia ou de particulares. Muitos dos seus membros já mostraram
interesse em participar na ação de reflorestação a ocorrer em outubro ou novembro com as
árvores cedidas pela Associação Agarrados ao BTT. ---------------------------------------------------------Agradeceu a plantação dos sobreiros junto ao Centro Social em Requeixo. --------------------------Felicitou a Junta de Freguesia pela construção do telheiro no Parque da Pateira do Carregal,
mas mostrou o seu desagrado pelo desmantelamento de um telheiro semelhante na Pateira
de Requeixo, uma vez que o mesmo tinha sido construído com a boa vontade da população.
Na sequência desse desmantelamento o espaço deixou de ser apelativo para a maioria da
população. Sugeriu a intervenção nesse espaço por parte do Executivo. ------------------------------Questionou sobre qual a data da visita ao espaço da Mamoa, conforme interesse demonstrado
na última reunião de Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------Quanto ao Museu da Terra questionou sobre o ponto de situação e que diligências foram
efetuadas junto da Câmara Municipal de Aveiro. ------------------------------------------------------------Questionou também sobre qual o ponto da situação relativamente aos trilhos da Pateira entre
o Carregal e Requeixo, orçamentado no Plano de Atividades da Câmara Municipal de Aveiro
para o ano 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Orçamento Participativo Jovem para 2018 – trilhos e reflorestação entre Óis da Ribeira
e Requeixo, este foi o projeto vencedor. Questiona também qual o ponto de situação
relativamente a esta questão. --------------------------------------------------------------------------------------
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Lembrou que ainda não foram retiradas as manilhas de betão deixadas junto à fonte do Casal,
em Requeixo, assim como junto à ponte de Requeixo, tal como já tinha referido em dezembro
passado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sugeriu o corte do arvoredo que está a crescer nos pilares e debaixo da ponte de Requeixo.
Sugeriu, ainda, potenciar aquele espaço como por exemplo fomentar o uso de praia fluvial
(que já acontece). -----------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à Fonte de Verba/Porto d’ Ílhavo entende que é necessário repensar a entrada da
fonte. Encontra-se neste momento junto à valeta e a favor do declive. Quando chove a água
entra e inunda o espaço. A Fonte possui ainda várias infiltrações, nas paredes. ---------------------Relativamente à pavimentação da Rua Direita em Verba, questiona qual o ponto da situação.
Por fim, felicitou a Junta de Freguesia pelo esfoço feito para solucionar a situação da falta de
médicos em Nossa Senhora de Fátima. -------------------------------------------------------------------------De seguida tomou a palavra o senhor Higino Morgado. Iniciou por pedir desculpa por não ter
comparecido na última Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------Abordou o tema da Estrada Nacional 235. Na sua opinião deve-se pressionar a Câmara
Municipal de Aveiro para que esta esclareça sobre o projeto de melhoramento da mesma.
Salientou da importância de implementação de passeios nesse local para segurança das
pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alertou para a importância de iluminação nas rotundas existentes em Nossa Senhora de
Fátima e na Taipa, ambas construídas aquando da estrada de acesso à UTMB em Eirol. ----------À semelhança do senhor Rafael Lopes pretende saber o ponto da situação relativamente ao
Museu da Terra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Chamou a atenção para a Rua da Cancelada em Requeixo. No seu entender deveria ter sido
toda pavimentada pois o fato de ali existir uma exploração pecuária não justifica o trabalho
não ter sido executado. ---------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente à sinalização, colocada num passado recente, junta da Capela das Almas na
Taipa parece-lhe um pouco exagerada e contra natura. No entanto, sugere que seja feito algo
como a reparação do lancil de forma a não parecer tão estranho. --------------------------------------Lino Neves toma a palavra para felicitar o Executivo pela realização do passeio sénior da
freguesia. Na sua opinião foi um êxito. Congratulou o Executivo pela sua intervenção na
realização de um telheiro, chamou-lhe Esplanada, no Parque da Pateira do Carregal e pediu a
sua intervenção para melhoramento das churrasqueiras. --------------------------------------------------Pedro Oliveira Teixeira usa da palavra para elogiar o Executivo pela pavimentação da Rua da
Capela na Vessada. Chamou a atenção para o perigo que representa um poço existente no
Porto d’ Ílhavo e pediu esclarecimentos sobre o ponto de situação do Clube Náutico e
Desportivo de Requeixo. --------------------------------------------------------------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, respondeu às questões do senhor
Rafael Lopes. Relativamente ao Museu da Terra, o projeto está em movimento. Quanto aos
trilhos da Pateira acredita que não terão início este ano. Respondeu ainda a uma preocupação
do senhor Rafael Lopes que é o uso de herbicidas nas valetas. Esclareceu que essa utilização
vai ser minimizada. Para tal proceder-se-á à cimentação das valetas existentes na freguesia. ---O Presidente da Junta usa da palavra para agradecer as palavras do senhor Lino Neves.
Esclareceu que não irá fazer mais melhoramentos na Pateira do Carregal, uma vez que o
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senhor Presidente da Camara Municipal deu ordens à Policia Municipal para verificar a obra do
telheiro, telefonando-lhe de seguida para o informar que iria embargar a obra. --------------------Em resposta à preocupação do senhor Higino Morgado relativamente à segurança das pessoas
na Estrada Nacional 235, disse que não tem conhecimento exato do projeto. No entanto,
informou que já estiveram no terreno duas pessoas dos quadros da empresa Estradas de
Portugal e acredita que esse ponto esteja assegurado. Relativamente à falta de iluminação nas
rotundas, o Executivo vai estudar a situação. Para a Rua da Cancelada está previsto concretizar
o melhoramento já iniciado. ---------------------------------------------------------------------------------------Respondeu ainda ao senhor Pedro Teixeira esclarecendo-o que teve que ser efetuada uma
intervenção mais profunda na Rua da Capela da Vessada, parecendo-lhe bem feita. Quanto à
situação da falta de proteção do Poço de Ílhavo, esclareceu que o assunto já foi reportado à
Polícia Municipal. A situação do Clube Náutico e Desportivo de Requeixo mantém-se igual. ----Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1- Apreciação e votação da Ata n.º 1/2018 ----------------------------------------------------------Procedeu-se à apreciação da Ata n.º 1/2018. Por não haver concordância quanto a partes do
seu conteúdo, a sua aprovação foi remetida para a próxima sessão. -----------------------------------Não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão de
Assembleia de que se lavrou a presente ata que vai ser assinada nos termos da lei. ----------------

O Presidente da Mesa

Nuno Alexandre de Almeida

A Primeira Secretária

Judite Maria Laranjeira Dias

O Segundo Secretário

Rafael Simões Lopes
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