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

 ATA N.º 3/2020 

Ao vigésimo nono dia do mês de junho de dois mil e vinte realizou-se a segunda sessão 
ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no 
edifício do Salão Polivalente Nª Srª de Fátima, 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, Pedro Oliveira, Lino Neves, 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 

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

O senhor Mário Almeida Marques intervém para chamar a atenção da dificuldade em circular 
em segurança na Rua das Caves em Nª Srª Fátima. Tem muitas dificuldades em entrar em sua 
casa devido à existência de vegetação que impede a visibilidade. Chama ainda a atenção do 
flagelo que sofre em sua casa quando chove muito. O escoamento das águas pluviais não está 
assegurado e, por essa razão, a sua casa fica completamente inundada. Informou que o antigo 
Presidente, senhor Antero Santos, já fez uma intervenção, mas a mesma não surtiu qualquer 
efeito, pelo contrário, a situação piorou. Sugeriu que as valetas fossem cimentadas pois 
acredita que seria uma boa solução. ----------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Gonçalo Gonçalves toma da palavra para alertar para a falta de rede de Internet em 
Requeixo. Na situação atual do ensino com aulas online esse problema é mais evidente. Tem 
informação que a fibra ótica está muito próxima, mas que não existe vontade política na sua 
expansão. Gostaria que o Executivo fizesse pressão para a resolução do problema. Depois de 
visitar as obras a decorrer no Parque de Merendas de Nª Sª Fátima elogiou o Executivo. Para 
finalizar sugeriu que o Executivo celebre uma parceria com as Associações de forma a 
conseguir uma proteção mais eficaz da floresta. -------------------------------------------------------------- 

O senhor Carlos Paulo Cruz Lima teve conhecimento que a Rua onde reside em Requeixo, Rua 
do Chão do Minhoto, vai ser intervencionada. As suas questões são: que tipo de intervenção 
irá sofrer; se vai contemplar só a pavimentação ou também alargamento da via, construção de 
passeios e escoamento de águas pluviais. Fez críticas produtivas, na sua opinião, ao Parque de 
Lazer de Requeixo. Chamou a atenção para uma situação na Rua da Lavoura, em Requeixo, 
relativamente à valeta existente: terá que ser colocada uma grade no início da mesma para 
que o lixo não entupa e a água flua naturalmente. Para finalizar informou que num passado 
recente enviou um email ao Executivo, por sinal com elogios ao trabalho realizado, mas que 
não obteve qualquer resposta, pelo que não sabe sequer se foi lido. ----------------------------------- 
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O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o público. Relativamente às questões 
apresentadas pelo senhor Mário Almeida Marques, informa que tem conhecimento da 
existência de problemas na Rua das Caves. Esse assunto já foi reportado à Camara Municipal 
de Aveiro e está previsto a mesma efetuar uma intervenção. --------------------------------------------- 

Ao senhor Gonçalo Gonçalves esclareceu que tem plena consciência da dificuldade em aceder 
à rede de internet. Para atenuar um pouco a situação o Executivo efetuou pedido para efetuar 
um reforço na linha. Tem informação de que a fibra está prevista ser colocada em Requeixo 
em 2021/2022. Agradeceu o elogio ao trabalho efetuado no Parque de Merendas de Nª Sª de 
Fátima e agradeceu a ideia de formalizar parcerias com as Associações pois considera uma 
ideia interessante colocar os jovens a vigiar as florestas. --------------------------------------------------- 

Ao senhor Carlos Lima respondeu que efetivamente a Rua do Chão de Minhoto em Requeixo 
vai sofrer uma intervenção. Neste momento não sabe dizer exatamente quais vão ser os 
trabalhos a executar, mas considera que se justifica em alguns pontos o alargamento da via. O 
trabalho que o Executivo efetuou na Rua da Lavoura em Requeixo não está finalizado. A 
intenção do Executivo é proceder à finalização do alargamento e depois ligar o escoamento 
das águas para a valeta existente. -------------------------------------------------------------------------------- 

Período Antes da Ordem do Dia 

Sara Neto pretende ser esclarecida acerca do projeto para o novo Centro Escolar em Nª 
Senhora Fátima. Sobre o Museu da Terra pretende saber exatamente qual a localização do 
mesmo. Deu os parabéns ao público existente, pois finalmente Nª Sª de Fátima estava 
representada. Chamou a atenção sobre o desvio do trânsito devido às obras da Estrada 
Nacional 235. O trânsito circula com muita velocidade além da sinalização não estar visível 
devido à existência de vegetação, colocando em perigo a população. ---------------------------------- 

Higino Póvoa tem conhecimento da reunião de Câmara na próxima semana na nossa 
Freguesia. Assim, irá colocar algumas questões, muito embora saiba que o Executivo não terá 
resposta para as mesmas. Sugere que o Executivo aproveite a reunião municipal e as coloque 
ao Executivo da Câmara. Duas questões já foram abordadas por Sara Neto, que se prendiam 
com o Centro Escolar e o Museu da Terra. Outra questão está relacionada com o Programa 
Polis: pretende saber qual o ponto da situação dos percursos pedonais. Ainda outra questão 
que gostaria de ver esclarecida tem a ver com o ponto de situação da cedência da Escola 
Primária de Nariz para a Loja Social. Reforça a reclamação do fraco serviço da Internet e 
também a falta de condições da Rua da Cancelada em Requeixo. Relativamente às obras na 
Estrada Nacional 235, pretende saber sobre o cruzamento da Bica, como irá ser resolvida esta 
situação. Para finalizar faz um reparo: no boletim camarário continuam a mencionar União de 
Freguesias, o que não está correto. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para responder à intervenção da senhora Sara Neto. 
Informa que a construção do Centro Escolar está assumida pela Câmara Municipal de Aveiro e 
o local escolhido é próximo da sede da Junta de Freguesia em Nª Senhora de Fátima. Tem 
conhecimento que já deram início às negociações para adquirirem as propriedades 
necessárias, sendo que está contemplado na Carta Educativa a sua finalização em 2023. 
Relativamente à localização do Museu da Terra, tem assumido com o Presidente da Câmara 
Municipal de Aveiro não divulgar o local antes da reunião pública a realizar em Requeixo no 
próximo dia 2 de julho. Nessa altura será divulgado o local exato do mesmo. Relativamente às 
obras efetuadas na Freguesia não existe descriminação entre localidades, embora reconheça 
que as pessoas de Requeixo são mais assíduas nas Assembleias de Freguesia. A Escola de Nariz 
está desativada há demasiado tempo, mais que o desejado pelo Executivo, mas infelizmente 
não tem qualquer novidade. O cruzamento da Bica vai deixar de existir como tal e não existe 
condições de ali colocar uma rotunda. Apenas existirão duas rotundas, uma junto ao Café Neto 
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e outra na saída da A1. Relativamente ao Boletim Informativo reforça a ideia de que o 
Executivo não altera os textos enviados, neste caso o texto do senhor Presidente da Câmara 
Municipal. Para finalizar, a Rua da Cancelada em Requeixo é um problema comparável com a 
Escola de Nariz. A Junta de Freguesia continua a exercer pressão junto da Câmara Municipal 
para que seja resolvido. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem do dia 

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

O Presidente da Junta usa da palavra para realçar a execução de algumas obras 
designadamente o Polidesportivo de Nariz, Parque de Lazer de Requeixo, o Polidesportivo e o 
Parque de Merendas de Nª Sª Fátima, sendo que as duas primeiras já estão finalizadas. ---------- 

O Presidente da Junta destacou um episódio um pouco desagradável que aconteceu no 
Cemitério do Viso em Nª Sª de Fátima. Teve conhecimento de que uma pessoa ficou fechada e 
tentou saltar o muro e em resultado disso ficou magoada. Vão ser apuradas responsabilidades 
para que não se volte a repetir. ------------------------------------------------------------------------------------  

Lino Neves intervém e faz uma análise geral das obras efetuadas na Freguesia. Na sua opinião 
o balanço é muito positivo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

 

 


