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

 
ATA 1/2019 

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezanove realizou-se a 1ª sessão ordinária 
da assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no edifício da 
Extinta Junta de 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 Ana 
Cristina Pinheiro Rodrigues em substituição de Cristina Maria Nunes Dias. Estiveram presentes 
os membros da Assembleia Lino da Silva Neves, Adélio Correia Marques Silva, Eliana Marlene 
Simões Ferreira, Manuel Higino Póvoa Morgado 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: - 

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 – Prestação de contas do período financeiro de 01/01/2018 a 31/12/2018; 

Ponto 3 - Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental para 2019; 

Ponto 4 - Apreciação e votação do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças 2019; 

Ponto 5 - Apreciação e votação da alteração à Tabela de Taxas e Licenças 2019; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deu-se início à sessão com a intervenção do Público: ------------------------------------------------------ 

O senhor Pedro Oliveira apresentou algumas questões ao Executivo. Pretende saber qual o 
ponto de situação das obras do Pontão em Nariz. Pretende saber também se houve avanço 
relativamente à situação da Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima; o que foi feito para alterar 
a situação da paragem de autocarro existente na EN235 e qual o ponto da situação 
relativamente às obras de melhoramento da mesma. Alertou ainda para o mau funcionamento 
dos transportes públicos que ligam Nª Sra de Fátima a Nariz e pretende esclarecimento sobre a 
existência ou não de uma solução para o ecoponto existente na Rua do Ribeirinho em 
Mamodeiro, que é um impedimento para as águas pluviais fluírem naturalmente. Por último 
questionou qual o ponto de situação relativamente ao parque de estacionamento do 
Cemitério do Viso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Isabel Parente questionou o Executivo relativamente ao ponto de situação do 
Centro Cultural de Nariz. Gostaria ainda de saber qual a opinião do Executivo relativamente à 
desagregação de Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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O senhor Gonçalo Gonçalves questionou o Executivo sobre a situação da Mamoa. Apresentou 
uma ideia para a criação de caminhos para a prática de BTT. Na sua opinião, além de fomentar 
a prática desportiva, também iria ser uma forma de proteção da floresta para a prevenção de 
fogos florestais. Pretende ser esclarecido sobre a competência da manutenção dos parques da 
Pateira, se é da competência da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal. ------------------------ 

O senhor Diamantino Jorge interpelou o Executivo sobre a localização geográfica da nossa 
Freguesia. É da opinião de que esta Freguesia é um território rural que deveria ser valorizado. 
Porém, do seu ponto de vista, não existe investimento local, notando que o mesmo está 
centralizado na “capital” do território. Na sua opinião o fato de esta Freguesia ser uma zona 
rural não invalida ter toques de urbanização. Considera que falta limpeza na nossa Freguesia e 
deu até o exemplo da povoação vizinha de Anjeja, localizada num outro concelho. Mesmo 
sendo rural está limpa, asseada e com toque de urbanização. Deveríamos, na sua opinião, 
reclamar com o poder central para que não sejamos esquecidos pelo fato de estarmos 
afastados do centro urbano. Pagamos os nossos impostos tal como os demais contribuintes, 
nomeadamente o IMI, devendo os mesmos impostos serem aplicados na nossa Freguesia. 
Reclamou o conteúdo da convocatória para a Assembleia de Freguesia. Na mesma foi aplicado 
o termo “extinta”. Tanto quanto julga saber a Freguesia de Requeixo não foi extinta nem 
decretada a sua extinção, podendo mesmo recuperar a sua independência, tendo elementos 
fundamentais de identificação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Joaquim Neto comunicou ao Executivo que não percebe a razão da marcação de 
reuniões de Assembleia de Freguesia à segunda-feira, uma vez que o seu filho, Rafael Neto 
membro da Assembleia, não pode estar presente por razões profissionais. Subscreve tudo o 
que disse o senhor Diamantino Jorge. Reclama o fato de não haver pessoas de Requeixo na 
Assembleia. Solicita, se possível, a reparação da Rua da Cancelada. Alerta para uma casa em 
ruínas na Rua das Poceiras em Requeixo e alertou para o fato do acesso à Casa do Sol Poente, 
junto ao Cruzeiro no sentido Carregal - Requeixo, não ter largura suficiente. Na sua opinião 
essa rua devia ser alargada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o senhor Pedro Oliveira. Relativamente às 
obras do Pontão de Nariz, as despesas inerentes vão ser suportadas pela Câmara Municipal de 
Aveiro e pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. Porém, o projeto estará a ser executado 
pelo Município de Oliveira do Bairro. Tem conhecimento, por indicação do Vereador Jorge 
Ratola, de que a obra já está adjudicada. Quanto à intervenção na EN235 já tem o projeto de 
requalificação da mesma em sua posse. Tem indicação, por parte da entidade Infraestruturas 
de Portugal (IP), de que o arranque das obras está para breve. Quanto ao ecoponto existente 
na Rua do Ribeirinho em Mamodeiro, o Executivo já se encarregou de enviar um email à 
entidade competente para a recolocação do mesmo, restando apenas aguardar a intervenção. 
Relativamente ao percurso dos transportes públicos não tem competência para responder 
assim como não tem nada a acrescentar relativamente ao assunto da Extensão de Saúde de Nª 
Sra de Fátima, já debatido em reuniões anteriores. Por último, quanto ao parque de 
estacionamento do Viso, aguarda-se autorização da CCDR – Comissão de Coordenação de 
Desenvolvimento Regional do Centro. --------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta respondeu também à senhora Isabel Parente. Esclareceu que em Nariz 
existirá de futuro um edifício de eventos e não um centro cultural. No entanto, o espaço onde 
se pretende instalar o edifício é da propriedade da Câmara Municipal de Aveiro, carecendo de 
autorização da mesma para remoção das ruínas ali existentes. Quanto à desagregação das 
Freguesias não dispõe de informação suficiente para se pronunciar a não ser a veiculada pela 
Comunicação Social. Considera que este assunto deveria ser discutido na Assembleia da 



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

 

                Pág. 36 

República. Porém, considera que é mais uma revolução dos partidos políticos. Na sua opinião, 
tal como já tinha exprimido anteriormente, a nossa Freguesia deveria ficar como está. ----------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, respondeu ao senhor Gonçalo 
Gonçalves. Quanto à situação da Mamoa, conforme reunião do Executivo Municipal do 
passado dia 21 de março, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Engº Ribau Esteves, 
reconheceu o desprezo da mesma. Resta aguardar uma intervenção mais profunda por parte 
da Câmara Municipal e uma possível integração com o Museu da Terra. Relativamente aos 
caminhos destinados à prática de BTT, a Freguesia dispõe de uma extensão de caminhos rurais 
de aproximadamente de 70 Km cuja gestão não é fácil de fazer. No entanto, elogia a ideia 
apresentada e considera muito pertinente pensar no assunto. Esclarece que os Parques 
Ribeirinhos da Pateira foram realizados pelo programa Polis, sendo a Câmara Municipal de 
Aveiro a entidade responsável pela sua manutenção durante os primeiros 5 anos. ----------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, esclareceu também o senhor 
Joaquim Neto. Relativamente à primeira questão colocada esclareceu que as reuniões têm que 
se adaptar com os deveres legais bem como com a disponibilidade do Executivo que está 
também representado na Assembleia Municipal, não existindo por isso nada pessoal em 
relação ao membro da Assembleia Rafael Neto por quem, aliás, tem grande estima. Não pode 
concordar com a falta de representação de Requeixo na Assembleia de Freguesia dado que 
essa mesma representação é a mais evidente neste órgão local. Quanto ao assunto da casa em 
ruínas de que fala, por se tratar do foro privado, é da exclusiva responsabilidade dos seus 
proprietários. Agradece a chamada de atenção para a necessidade de alargamento da Rua de 
S. Paio que dá acesso à Casa do Sol Poente. Sobre esse assunto informa que o Executivo está 
em negociação com os proprietários dos terrenos limítrofes para que se possa proceder ao 
alargamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta dirigiu-se ao senhor Diamantino Jorge assumindo a sua desilusão quanto 
à sua intervenção. Considera que o cidadão tem estado desatento relativamente à atividade 
da Freguesia. Menciona que poderia até enumerar várias obras realizadas num passado 
recente. Informa que recebeu a sua comunicação sobre desagregação da Freguesia e salienta 
que sente muito orgulho em ser Presidente da Junta de uma das maiores freguesias do 
concelho. Para rematar salienta que tem todo o gosto em acolher os seus conselhos e 
sabedoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa intervém para sugerir que, antes do período da ordem do dia, o 
membro da Assembleia Higino Póvoa analise projeto de melhoramento da EN235, uma vez 
que tem competências profissionais para o efeito, para que os elementos da Mesa possam 
ficar um pouco mais elucidados sobre o assunto. Higino Póvoa aceita esta sugestão e reflete 
nos documentos apresentados pelo Executivo enquanto decorre o período antes da Ordem do 
Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------- 

Lino Neves toma a palavra para congratular o Executivo relativamente ao pedido efetuado à 
Câmara Municipal de Aveiro para uma inspeção à Ponte de Requeixo. Enalteceu o Executivo 
pela sua participação na comemoração do Dia Mundial da Árvore. Demonstra satisfação na 
ação do Município na gestão de combustível das faixas laterais de terrenos confinantes às vias 
municipais, e também na candidatura da Junta de Freguesia ao Fundo recomeçar. ----------------- 

Após ter tipo oportunidade parar apreciar o projeto de melhoramento da EN235, Higino Póvoa 
deu algumas explicações sobre o mesmo. O estudo de melhoramento que se lhe apresenta 
não é recente, pois já o acompanhou há 10 anos no exercício das suas funções profissionais. 
Genericamente as alterações são a criação de duas rotundas, uma junto ao Café Neto e outra 
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junto aos Armazéns Reis. Em dois cruzamentos a saída passará a ser efetuada apenas num 
sentido. Esclarece também que a via vai ser alargada. Porém, à escala do projeto que tem na 
mão, não consegue identificar se vão existir passeios. Aconselha o Executivo a evidenciar a 
urgência da execução da obra e a acautelar a questão da iluminação, sinalização horizontal e 
existência de passeios para peões. Voluntariou-se para auxiliar a Junta de Freguesia a 
questionar o IP sobre estas questões. ---------------------------------------------------------------------------- 

Após finalizar a sua explicação acerca da intervenção na EN235 Higino Póvoa interveio 
novamente embora tivesse decidido não o fazer por forma de protesto no tratamento que a 
Câmara Municipal de Aveiro tem para com esta Junta de Freguesia. Esclareceu que este seu 
protesto seria exclusivamente direcionado à Câmara Municipal de Aveiro e não à Junta de 
Freguesia. A sua intervenção está relacionada com a pavimentação da Rua da Gonçala em 
Mamodeiro que não foi efetuada na íntegra. O arruamento em causa foi pavimentado apenas 
numa extensão de cerca de oitenta metros estando por concluir cerca de duzentos metros. Na 
sua opinião esta situação não faz qualquer sentido. Antecipando a resposta do Executivo, e 
tendo conhecimento que este arruamento está inserido em Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
considera que a Junta de Freguesia deveria fazer pressão sobre a Câmara Municipal de Aveiro 
para que aquele troço seja destacado do Plano Diretor Municipal em vigor. Relembra que o 
troço que liga a EN235 à ERSUC também era reserva agrícola, no entanto, por razões de 
interesse maior, conseguiu-se alterar. Colocou também outra questão muito pertinente: na 
rua do Ramalheiro em Nariz existe uma vala hidráulica que já desde 2017 está num estado 
degradado oferecendo perigo ao trânsito automóvel. Pretende saber qual o ponto da situação 
relativamente a esta questão. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o senhor Higino Póvoa. Relativamente à 
Rua da Gonçala é do conhecimento de ambos que se trata de RAN e que, por esse motivo, não 
é possível proceder à pavimentação. Quanto à vala existente na Rua do Ramalheiro em Nariz 
que se encontra danificada, confirma que a situação não é recente, mas que tem o 
compromisso da Câmara Municipal, na pessoa do Vereador Jorge Ratola, em intervir este ano 
nesse local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia ----------------- 

Não houve qualquer intervenção ou pedido de esclarecimento. ----------------------------------------- 

Ponto 2 – Prestação de contas do período financeiro de 01/01/2018 a 31/12/2018 --------------  

Não havendo quaisquer questões procedeu-se à votação, tendo sido aprovado por maioria 
com seis votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Ana Rodrigues, Lino Neves, Eliana Ferreira e 
Adélio Silva) e duas abstenções, (Higino Póvoa e Sara Neto). ---------------------------------------------- 

Ponto 3 - Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental para 2019 --------------------------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, prestou alguns esclarecimentos 
relativamente a este ponto da agenda de trabalhos. Em 2018 houve um saldo orçamental 
positivo de 182.256,42€ (cento e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis euros e 
quarenta e dois cêntimos). Este montante elevado justifica-se pelo facto de, para além de 
terem ficado algumas obras por concluir cuja conclusão não depende inteiramente da Junta de 
Freguesia, houve uma boa gestão orçamental. Exemplo disso é a requalificação do Parque de 
Merendas de Nª Sra de Fátima, a construção do salão multiusos de Nariz e a construção do 
parque de estacionamento do Viso. Já as despesas de capital foram superiores às despesas 
correntes o que comprova a eficácia da execução orçamental. A revisão orçamental que se 
apresenta resulta não só da inclusão do saldo orçamental mas também de duas candidaturas 
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ao Fundo Recomeçar da Santa casa da Misericórdia de Lisboa, tendo sido atribuída uma verba 
de 54.206€ (cinquenta e quatro mil, duzentos e seis euros). Em matéria de despesa, serão 
adquiridos mais equipamentos de manutenção. Face à elevação do orçamento final haverá 
com certeza necessidade de, num futuro próximo, proceder à reestruturação no Mapa de 
Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não havendo quaisquer dúvidas ou pedido de esclarecimentos, procedeu-se à votação tendo 
sido aprovado por maioria com seis votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Ana Rodrigues, 
Lino Neves, Eliana Ferreira e Adélio Silva) e duas abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). -------- 

Ponto 4 - Apreciação e votação do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças 2019 ------------ 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, prestou alguns esclarecimentos 
relativamente a este ponto da agenda de trabalhos. O Regulamento que se apresenta é uma 
formalidade obrigatória por Lei que justifica os preços praticados pela Junta de Freguesia. ------  

Procedeu-se então à votação tendo sido aprovado por maioria com seis votos a favor (Nuno 
Almeida, Judite Dias, Ana Rodrigues, Lino Neves, Eliana Ferreira e Adélio Silva) e duas 
abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). ------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - Apreciação e votação da alteração à Tabela de Taxas e Licenças 2019 ------------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, prestou alguns esclarecimentos 
relativamente a este ponto da agenda de trabalhos. Foram ajustados os preços praticados até 
então havendo apenas uma alteração significativa ao nível da utilização dos columbários. Esta 
alteração prende-se com o facto de o preço que constava na anterior Tabela de Taxas não ser 
suficiente para fazer face aos custos suportados pela Junta de Freguesia com a construção do 
columbários nos três Cemitérios da Freguesia. Por outro lado extinguiram-se serviços que já 
não são praticados como por exemplo o envio de fax. ------------------------------------------------------  

Procedeu-se então à votação tendo sido aprovado por maioria com seis votos a favor (Nuno 
Almeida, Judite Dias, Ana Rodrigues, Lino Neves, Eliana Ferreira e Adélio Silva) e duas 
abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). ------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos 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 Assembleia de Freguesia 

Nuno Alexandre de Almeida 

 

A Primeira Secretária 

Judite Maria Laranjeira Dias 

 

A Segunda Secretária 

Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 


