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

 ATA N.º 2/2020 

Ao vigésimo sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte realizou-se a primeira sessão 
ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no 
edifício do Centro Social de Requeixo dando seguimento às normas de seguranças impostas 
pela Direção Geral de Saúde - DGS. ------------------------------------------------------------------------------- 

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 Eliana Ferreira, 
Rafael Lopes, Alcina Pinheiro e Belmiro Costa em substituição de Lino Neves e Pedro Oliveira 
respetivamente, Higino Póvoa e Sara Neto. -------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Miguel António Costa da Silva e 
pelos Vogais Ana Cristina Pinheiro Rodrigues (Secretária) 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: - 

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

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas do 
exercício de 2019, nos termos da alínea b), do nº1, do artigo 9º e ao nº2, do artigo 11, da lei 
nº75/2013 de 12 de setembro. 

Ponto 3 - Apreciação e votação da primeira alteração orçamental modificada e alterada do 
PPI do ano de 2020, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento e do PPI) nos 
termos da alínea a) do nº1 do artigo 9º da Lei nº75/2013 de 12 de setembro. 

Apreciação e votação da Ata nº 5/2019 

O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata n º5/2019. Após a sua 
apreciação procedeu-se à sua votação tendo sida aprovada por unanimidade. ---------------------- 

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

O senhor Hélder Jorge Ribeiro intervém e a sua primeira palavra é de reconhecimento e 
agradecimento pelo trabalho efetuado na Freguesia. Pretende saber o ponto de situação do 
percurso que estabelece a ligação da Pateira de Requeixo ao Carregal. Gostaria de ser 
esclarecido se existe mais algum projeto nesse sentido. Alerta para a falta de luminosidade na 
Caixa ATM em Requeixo pois é assíduo na sua utilização e sente bastante dificuldade nesse 
sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O senhor Joaquim Jesus questiona o Executivo relativamente ao caminho existente 
paralelamente à sua casa situada na Rua do Barreiro na Taipa. O mesmo está em terra, é 
bastante utilizada por tratores e motas sendo que, com toda esta movimentação, existe 
demasiado pó, assim como pedras que são projetadas contra o seu portão e gradeamento. 
Pede a intervenção nesse arruamento, colocando asfalto, disponibilizando-se a colaborar. ------ 

O senhor Gonçalo Gonçalves volta a falar nos percursos de ligação da Pateira pelo facto de 
considerar lamentável a existência de um buraco há mais de um ano, sem que nada tenha 
avançado. Lamentou a inexistência de passeios para a prática de exercício físico, 
nomeadamente no caminho que liga Requeixo a Óis da Ribeira, utilizado por muita gente. 
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Sugeriu ao Executivo a aquisição de imóvel na Rua Central de Requeixo. Na sua opinião seria 
uma mais-valia para Requeixo uma vez que o mesmo detém uma vista fantástica sobe a 
Pateira. Enaltece o Executivo pelo trabalho efetuado neste mandato em tempos de 
complexidade, começando com os incêndios de 2017, a morte do nosso Presidente Antero 
Santos e agora a pandemia do Covid 19. Continua a achar importante sensibilizar a população 
para a mudança de mentalidades no tratamento da floresta. --------------------------------------------- 

O senhor Manuel Pinheiro intervém para enaltecer o Executivo pelo trabalho efetuado. Fala da 
Pateira pela qual detém uma grande paixão. Alerta o Executivo para a importância da 
existência de um açude para que não haja inundação nos campos. ------------------------------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para responder à intervenção do público. Relativamente 
à intervenção do senhor Hélder Ribeiro começa por agradecer as suas palavras de incentivo. 
Relativamente aos percursos informa que o programa Polis vai lançar novo concurso para a 
execução dos mesmos, uma vez que a empresa que ganhou o anterior faliu. Quanto à Caixa 
Multibanco já foi solicitada a mudança de ecrã para que possa ajudar na resolução do 
problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao senhor Joaquim Jesus respondeu que não compete ao Executivo colocar asfalto nos 
caminhos, mas fica a promessa de sugerir a intervenção no caminho que o atormenta. ----------- 

Ao senhor Gonçalo Gonçalves respondeu que acha muito difícil a aquisição do referido imóvel 
na Rua Central em Requeixo e não está nos horizontes do Executivo. Quanto aos percursos 
concorda plenamente com a sua opinião indicando que os mesmo têm que ser alvo de algum 
tipo de intervenção de forma a não colocar os seus utilizadores em perigo. -------------------------- 

Ao senhor Manuel Pinheiro advertiu que a Pateira deve ser partilhada com outras terras 
ribeirinhas. O Executivo tudo fará para que o nível da água esteja correto de forma a não 
prejudicar os agricultores. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período Antes da Ordem do Dia 

Rafael Lopes toma da palavra para dar os parabéns pelo trabalho efetuado pelo Executivo, 
principalmente as medidas tomadas nesta fase de pandemia de Covid 19. Pretende saber se 
vão levar a cabo uma intervenção mais profunda na Rua da Lavoura em Requeixo. Alertou para 
a existência de um espelho parabólico em Mamodeiro com necessidade de ser substituído. ---- 

Nos jardins públicos existentes na Freguesia sugeriu a substituição de relva por gramão uma 
vez que este último tem menos necessidade de água. Considera interessante existir uma praia 
fluvial junto à Ponte de Requeixo. Informa o Executivo de que os chafarizes existentes na 
Freguesia não funcionam. Sugeriu ainda a retirada de uma manilha na Fonte da Cilha no 
Carregal e também de um tronco de árvore que está a obstruir a passagem em arruamento em 
Nariz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o senhor Rafael Lopes. Informou sobre as 
medidas tomadas relativamente à pandemia Covid 19. Relativamente à Rua da Lavoura em 
Requeixo está a ser estudado o alargamento da mesma. Agradece o alerta sobre a substituição 
do espelho parabólico em Mamodeiro entre a Rua da Lavoura e a Rua Direita. Os chafarizes 
não funcionam porque felizmente toda a população tem água em casa. Poderá, 
eventualmente, ser estudada uma forma de manter os mesmos como forma de preservar o 
património. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem do dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia ----------------- 
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O Presidente da Junta usa da palavra para realçar alguns pontos importantes, nomeadamente 
as medidas tomadas em benefício da população relativamente à situação atual em tempos de 
pandemia. Salientou a realização de melhoramentos em várias estradas na Freguesia e 
também o trabalho que está a ser realizado na identificação dos terrenos rústicos e a sua 
limpeza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas do 
exercício de 2019, nos termos da alínea b), do nº1, do artigo 9º e ao nº2, do artigo 11, da Lei 
nº75/2013 de 12 de setembro ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta usa da palavra enaltecer o trabalho realizado pelo nosso querido 
falecido Presidente Antero Santos. ------------------------------------------------------------------------------- 

Procedeu-se à votação do ponto número 2 da ordem do dia sendo o mesmo aprovado por 
maioria, com sete votos a favor e duas abstenções. -------------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Apreciação e votação da primeira alteração orçamental modificada e alterada do 
PPI do ano de 2020, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento e do PPI) nos 
termos da alínea a) do nº1 do artigo 9º da Lei nº75/2013 de 12 de setembro. 

Procedeu-se à votação do ponto número 3 da ordem do dia, tendo sido o mesmo aprovado 
por maioria, com oito votos a favor e uma abstenção. ------------------------------------------------------ 

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 Assembleia de Freguesia 

Nuno Alexandre de Almeida 

 

A Primeira Secretária 

Judite Maria Laranjeira Dias 

 

A Segunda Secretária 

Cristina Maria Nunes Dias 


