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

ATA Nº 3/2018
Ao décimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, realizou-se a terceira sessão
ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no edifício da
junta da extinta 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 Rafael Simões
Lopes, Lino da Silva Neves, Pedro Miguel de Oliveira Teixeira, Ana Cristina Pinheiro Rodrigues,
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 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 ----------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação e votação da Ata nº 2/2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início à sessão com a intervenção do Público: -----------------------------------------------------O senhor Gonçalo Gonçalves felicitou o executivo pela limpeza efetuada na Pateira de
Requeixo e sugeriu que as freguesias adjacentes reúnam esforços para realizar uma limpeza
mais eficiente. Relembra a questão da marcação da visita à Mamoa. Na sua opinião o fatídico
dia 15 de outubro de 2017 não deve ser esquecido. Considera que o executivo deve ser mais
exigente no ordenamento da floresta e pretende ver esclarecida a situação dos habitantes da
freguesia que tiveram necessidade de ajuda. Pede ainda esclarecimento sobre programa Polis.
O senhor Joaquim Ferreira agradeceu ao executivo pela reparação de uma rua para a qual ele
tinha alertado relativamente ao seu mau estado. Mostrou novamente o seu desagrado pela
venda de um terreno no Carregal e pretende saber se há comprador para essa propriedade.
No entanto, sugere a venda de mais terrenos desde que as mais-valias sejam aplicadas em
Requeixo. Mostrou preocupação pela falta de crianças na escola de Requeixo e sugere o
loteamento de terrenos no sentido de atrair pessoas novas para a freguesia. Informou sobre a
existência de uma árvore caída na Ponte de Requeixo. Pretende obter ainda os seguintes
esclarecimentos: qual a posição da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) relativamente à
situação do telheiro do Carregal; qual o ponto de situação da pista de pesca desportiva em
Requeixo; qual o ponto de situação relativamente ao contrato com o Clube Náutico e
Desportivo de Requeixo; qual o ponto de situação do Museu da Terra; e, por fim, se CMA já
oficializou a compra da Quinta da Costa. Mais um vez deseja esclarecimentos sobre a leitura
das atas na Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------O senhor Ângelo Costa pretende saber qual a opinião do executivo da Junta de Freguesia
relativamente ao médico de família em Nª Sra de Fátima. Pretende saber se há transporte
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assegurado para a deslocação dos utentes para a Extensão de Saúde em Nariz. Na sua opinião
os transportes públicos da freguesia não estão a ser bem direcionados, circulam no meio dos
pinhais sem qualquer utilidade para a população. -----------------------------------------------------------O senhor Manuel Pinheiro felicitou o executivo da Junta de Freguesia pela limpeza efetuada na
Pateira de Requeixo e pelo alcatroamento da Rua da Pateira. Informou que está disposto a
ceder terreno para domínio público para o alargamento da estrada de S. Paio uma vez que
teve conhecimento de eventual alteração ao PDM na zona. Pretende saber se está nos planos
do executivo proceder à aquisição da casa do senhor Herculano. Reportou a sua preocupação
relativamente à passagem de veículos tratores na Ponte de Requeixo. Existe sinalização que
apenas autoriza a passagem de veículos com peso inferior a 3500Kg. Acontece que o seu trator
tem peso superior ao permitido, assim como os da maioria das pessoas que fazem a travessia.
Se houver uma fatalidade de quem virá a ser a responsabilidade uma vez que a população tem
necessidade de ali fazer a travessia porque têm terrenos agrícolas na outra margem. Pretende
ainda saber qual a posição do executivo relativamente aos muros da Taipa, uma questão
herdada do executivo do senhor Sesnando da extinta Junta de Freguesia de Requeixo. ----------O senhor Sérgio Marques, representante de pais da Escola Básica de Mamodeiro, manifestou a
sua preocupação relativamente à degradação do edifício. Considera que as crianças merecem
ter uma escola digna. Pede a intercessão do executivo junto da Câmara Municipal de Aveiro
para uma intervenção já há muito prometida. Para comprovar o motivo da sua preocupação
mostra fotos da degradação do edifício. Solicita ainda o arranjo do caminho de acesso ao
Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima. ---------------------------------------------------------------O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o senhor Gonçalo Gonçalves.
Relativamente à limpeza da Pateira no próximo ano não será possível efetuar uma vez que a
Junta de Freguesia foi repreendida pela Câmara Municipal de Aveiro por ter a iniciativa de o
fazer. Relativamente à visita à Mamoa aguarda a marcação da mesma por parte do Presidente
da Assembleia de Freguesia. Quanto à obra Polis, o Município de Oliveira do Bairro tem um
orçamento mais elevado porque tem uma maior extensão de passadiços. Esclareceu o senhor
Joaquim Ferreira relativamente ao terreno do Carregal dizendo que o mesmo não foi vendido
por falta de compradores. Relativamente à falta de crianças em Requeixo não pode alterar
esse facto. Quanto à pista de pesca desportiva necessita de autorização por parte da Câmara
Municipal da Aveiro para poder avançar. Em relação ao assunto da Quinta da Costa a compra e
respetivo pagamento estão finalizados por parte da Câmara Municipal. Informa, no entanto,
que há compromissos assumidos com arrendatários que terão que ser acautelados.
Relativamente ao Museu da Terra, esse assunto está nas mãos do Presidente da Câmara
Municipal. Quanto ao Clube Náutico e Desportivo de Requeixo a Junta de Freguesia terá que
avançar pelos meios litigiosos para resolver a situação. Relativamente ao telheiro do Carregal,
este está implantado num terreno que foi doado à Junta de Freguesia. Esclareceu, mais uma
vez, que as atas não têm que ser lidas na Assembleia de Freguesia. As mesmas são públicas e
podem ser consultadas na página web da Junta de Freguesia. O Presidente da Junta agradeceu
as palavras do senhor Manuel Pinheiro e informou-o que, relativamente ao PDM, não tem
dados concretos. Apenas tem a informação, por parte do Presidente da Câmara Municipal, que
para a zona de S. Paio está projetada a zona de equipamento. Relativamente aos sinais de
trânsito, a sua colocação é da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal. Por esse
motivo não pode responder relativamente à sinalética aplicada na Ponte de Requeixo.
Esclarece que o compromisso assumido na construção do muro na Taipa, por parte do
executivo do senhor Sesnando, não foi honrado porque teria que ser de acordo com o
alinhamento exigido e o dono não concorda. O proprietário pretende aplicar o seu próprio
alinhamento e o executivo não pode concordar com a falta de cumprimento da lei. Em
resposta ao senhor Ângelo Costa respondeu que relativamente ao médico de família já foram
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efetuadas todas a diligências possíveis por parte do executivo da Junta de Freguesia. Resta
apenas continuar a pressionar as entidades competentes. Em relação aos percursos dos
transportes públicos é a Câmara Municipal quem define os mesmos. Ao executivo cabe a
responsabilidade pressionar a mesma para o que considera mais adequado. Ao senhor Sérgio
Marques, representante de pais da Escola Básica de Mamodeiro, sabe que tem toda a razão. A
sua preocupação é a da Junta de Freguesia que, por sua vez, transmite todos os anos à Câmara
Municipal. Relativamente ao terreno adjacente ao Centro Social e Paroquial de Nª Sra de
Fátima informa que já reportou a situação várias vezes à Câmara Municipal. Esclarece que o
executivo da Junta de Freguesia não está autorizado a intervir nesse terreno porque se situa
em Reserva Ecológica. -----------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------Rafael Lopes toma a palavra para enaltecer a Associação de Amigos da Pateira do Carregal e a
Junta de Freguesia pelo evento da Sueca na Pateira do Carregal, onde foram oferecidas
árvores. Considera uma ação muito positiva. Apenas sugere uma ideia: numa próxima iniciativa
talvez se pudesse oferecer árvores de fruto. O cidadão comum teria mais uso para elas.
Informou que o Horto Comunitário de Esgueira entrou em contacto consigo, graças à rede de
contactos do Alvorecer Florestal, e ofereceram árvores de várias espécies para a reflorestação
em Requeixo. Devido ao tempo de instabilidade climática atual é da opinião que é de grande
importância diversificar as culturas. Sugeriu ceder terrenos agrícolas a eventuais IPSS para
cultivo de alimentos. Como exemplo mencionou o Concelho de Guimarães onde essa prática é
comum. Pretende saber o ponto da situação da dragagem da Pateira e que atividades tem o
executivo planeadas para os próximos três meses. Alertou para a falta de conhecimento do
público e até dos membros da assembleia dessas mesmas atividades. --------------------------------Ana Rodrigues agradeceu a presença do público. Alertou o executivo para a falta de
equipamento infantil nos recintos escolares da freguesia. Informou o executivo que, como
profissional de saúde, tem conhecimento da existência de relatórios elaborados pelos técnicos
dessa área, dando indicações para necessidade de melhoramento da escola de Mamodeiro.
Considera que a Junta de Freguesia tem que pressionar mais a Câmara Municipal. Alertou,
mais uma vez, para a falta de segurança na rua adjacente ao cemitério do Viso. O maior perigo
é para as pessoas que não habitam na freguesia, por falta de conhecimento do local. Felicitou
o executivo pela implementação do parque infantil de Nª Sra de Fátima. Salientou as más
condições dos sanitários do edifício polivalente de Nª Sra de Fátima, assim como a falta de
acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Deu como exemplo a última festa realizada para
comemoração da paróquia em que algumas pessoas ficaram impedidas de utilizar os mesmos.
Alertou para a falta de ordenamento da reparação das estradas. Os técnicos tapam buracos,
mas não reparam as bermas. Alertou ainda para a falta de passeio na Rua da Escola, em
Mamodeiro, existindo apenas um pequeno passeio junto a uma moradia nova que aliás, na sua
opinião não está bem porque não permite o cruzamento de dois carros. Sugere ainda que
devemos relembrar o 15 de outubro de 2017. Pretende também ser esclarecida sobre a falta
de crianças nas escolas da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------O senhor Lino Neves voltou a lembrar que na Pateira do Carregal existe uma esplanada e não
um telheiro. Pretende saber se já está licenciada. -----------------------------------------------------------Higino Morgado questionou o executivo sobre o seu conhecimento do projeto do Museu da
Terra. Considera que a Junta de Freguesia devia ser conhecedora do estudo prévio. Considera
ainda inadmissível o tratamento da Câmara Municipal para com a Junta de Freguesia. Deu
como exemplo a forma arrogante no trato como foi no embargo da esplanada da Pateira do
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Carregal. Desconhece se tal foi ou não concretizado, mas em caso positivo nem o Município
tem competência para tal, mas sim a Agência Portuguesa do Ambiente (ARH). A Câmara
Municipal devia sim agradecer à Junta de Freguesia pela iniciativa. Relativamente à sinalização
preventiva da Ponte de Requeixo considera que está correta. No entanto, deveria ser feita
uma inspeção à ponte. Mais uma vez alertou para a degradação da Rua da Cancelada.
Pretende saber o ponto de situação do Plano Direto Municipal (PDM). Falou novamente na
Estrada Nacional 235 (EN235) para saber se há algum desenvolvimento. Deixou uma questão
em aberto: a desagregação da freguesia. Essa matéria vai ser regimentada e, portanto, na sua
opinião deve-se começar a pensar no assunto. ---------------------------------------------------------------O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o senhor Higino Morgado relativamente à
desagregação da freguesia. Ninguém gostou da agregação na altura da mesma mas, uma vez
que se concretizou, não concorda com a desagregação. ---------------------------------------------------Para esclarecer as questões colocadas pela senhora Ana Rodrigues disse que na Pré-escola da
Póvoa do Valado foram feitos alguns melhoramentos. Partilha a sua preocupação
relativamente ao perigo existente na rua próxima do cemitério do Viso. Está a procurar-se
resolver o problema com a maior brevidade possível. Para isso foi já adquirido um terreno
junto ao cemitério com a finalidade de construir um estacionamento. Será necessário mais
espaço que está atualmente em negociação. Os sanitários do salão polivalente de Nª Sra de
Fátima já foram reparados, mas infelizmente há muito vandalismo e é muito difícil combatê-lo.
No que diz respeito à acessibilidade dos mesmos para pessoas com mobilidade reduzida, o
executivo não pode fazer nada sem autorização da Câmara Municipal porque é uma
propriedade da mesma. No que diz respeito ao passeio da Rua da Escola em Mamodeiro junto
a moradia, o mesmo foi feito pelo proprietário e o alinhamento é dado pela Câmara Municipal.
Relativamente à reparação das estradas os funcionários apenas cumprem ordens da Câmara
Municipal e não estão autorizados a reparar as valetas. ---------------------------------------------------Relativamente ao projeto para a EN 235 o Presidente da Junta esclareceu ainda o senhor
Higino Morgado que não há novidades. Quanto à Rua da Cancelada está contemplada a
finalização do seu arranjo. Quanto à situação do PDM, para além do que esclareceu ao senhor
Manuel Pinheiro, não tem mais informações. ----------------------------------------------------------------Ao senhor Lino respondeu que, a respeito da esplanada da Pateira do Carregal, está a tratar-se
do seu licenciamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer o
senhor Rafael Lopes. Informou que a Junta de Freguesia foi parceira da Associação dos Amigos
da Pateira do Carregal para a realização do torneio de sueca. Contaram com a generosidade de
uma empresa da freguesia para a oferta das árvores. Quanto à reflorestação, a Junta de
Freguesia está a estudar como é que essa reflorestação irá acontecer. Relativamente à
dragagem da Pateira existe um projeto de 2015 em que se aguardam pelas verbas do governo.
No entanto, de acordo com um estudo prévio, a nossa freguesia vai ser contemplada com um
valor financeiro menor. Quanto às atividades a desenvolver pela Junta de Freguesia nos
próximos meses está em curso a pintura do Centro Social da Taipa e, além da limpeza das
valetas, não se prevê efetuar grandes trabalhos de relevo porque o inverno se avizinha. --------Ordem do dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Apreciação e votação da Ata nº 1/2018 ----------------------------------------------------------O Presidente da Mesa iniciou a apreciação e votação da ata. Após a sua apreciação procedeuse à sua votação com nove votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Rafael

Pág. 24

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

Lopes, Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Lino Neves, Higino Povoa e Sara Neto) zero votos contra
e zero abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Apreciação e votação da Ata nº 2/2018 ----------------------------------------------------------O Presidente da mesa iniciou a apreciação e votação da ata. Após sua apreciação procedeu-se
à sua votação com nove votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Rafael Lopes,
Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Lino Neves, Higino Povoa e Sara Neto) zero votos contra e zero
abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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