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

ATA N.º 3/2019
Ao décimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e dezanove realizou-se a terceira
sessão ordinária da assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no
salão polivalente de Nª Sra de Fátima.--------------------------------------------------------------------------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 Lino da Silva
Neves, Pedro Miguel de Oliveira Teixeira, Ana Cristina Pinheiro Rodrigues, Rafael Lopes, Higino
Póvoa e Sara Raquel Ferreira Neto. ------------------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia fez-se representar pelo vogal Miguel António Costa da Silva (Secretário),
em representação do Presidente Antero Marques dos Santos, e pelo vogal 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
Apreciação e votação da Ata nº 2/2019
O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata nº 2/2019. Após a sua
apreciação procedeu-se à sua votação tendo sida aprovada por unanimidade (Nuno Almeida,
Judite Dias, Ana Rodrigues, Lino Neves, Pedro Teixeira, Higino Póvoa e Sara Neto).----------------Ponto 1- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia
Ponto 2-Apreciação e votação da alienação em hasta pública de trator e reboque
Ponto 3-Apreciação e votação da segunda fase de Delegação de Competências entre o
Município de Aveiro e a Junta de Freguesia.
Deu-se início à sessão com a intervenção do Público:
O senhor Gonçalo Gonçalves começa por lamentar que o projeto apresentado pelo senhor
Rafael Lopes, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem 2019 (Trilhos d’Água), não tenha
sido aprovado. Refere também que não compreende a paragem tão prolongada nas obras dos
passadiços que ligam os Parques Ribeirinhos de Requeixo e do Carregal. O trabalho que está
feito impede a normal circulação das pessoas. Sugere que se faça uma ligação pedonal entre
Requeixo e Travassô. Por fim, e mesmo sabendo que não é da competência da Junta de
Freguesia, lamenta que a Extensão de Saúde continue sem funcionar e demonstrou alguma
preocupação relativamente à Carta Educativa.----------------------------------------------------------------O senhor Diamantino Jorge, mostrando-se um residente preocupado com a sua terra e as suas
gentes, apresentou um grande número de observações que irão ser reproduzidas o mais
fielmente possível, uma vez que faz questão de que tudo fique registado em ata.-------------------Questionou o Executivo sobre o próximo orçamento para a Freguesia.--------------------------------
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-Pede mais cuidado na linguagem institucional utilizada para fornecer informação aos
residentes, para que não haja margem de dúvidas na mensagem a passar.---------------------------- Alerta para o estado de ruína em que se encontra a Ponte de Requeixo e solicita uma rápida
intervenção.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demonstra preocupação com o estado sanitário da estrada que liga à ERSUC, pela forma
como circulam os veículos de transporte de resíduos. Considera que os mesmos deveriam ser
higienizados quando saíssem da unidade, considerando ser um caso de risco na saúde pública.- Considera o entroncamento existente entre a Rua do Sobral e Rua da Cancelada em Requeixo
muito perigoso, pedindo que se tomem medidas preventivas.-------------------------------------------- Refere, ainda a nível rodoviário, a falta de sinalização da estrada Municipal 584, que diz ser
quase inexistente, e a perigosidade da EN235 que continua sem intervenção.------------------------ Informa que o Brasão de Requeixo está apresentado de forma incorreta e pede a sua
correção desde já.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Pretende saber quem é o proprietário do moinho de água no Carregal.------------------------------- Gostaria de ver sinalização informativa nas estradas de acesso a Requeixo, por forma a
orientar de forma correta todos aqueles que lá pretendam chegar. Refere como exemplo o
Parque de Requeixo e Carregal.------------------------------------------------------------------------------------Considera a “suposta rotunda” existente em torno da Capela das Almas, situada na Taipa,
uma aberração e informa que os sinais lá colocados não têm qualquer valor jurídico.--------------Pretende ainda saber, a respeito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), quais as
propostas da Junta de Freguesia, se porventura existem.--------------------------------------------------- Pede informação em relação à reinstalação do Museu de Santana de Requeixo, informando o
Executivo que pretende doar cerca de cinco mil livros que tem em sua posse.------------------------ Informa que o placar com o mapa da Pateira existente no Parque de Requeixo está ao
contrário e pede a sua alteração.---------------------------------------------------------------------------------- Questiona para quando a abertura da Extensão de Saúde em Requeixo, demonstrando a sua
preocupação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Solicita ao Executivo que reveja os limites territoriais da freguesia com a Oliveirinha dizendo
que tem dados que demonstram que algumas casas na entrada da Granja são ainda da Taipa e,
por consequência, todos esses habitantes serão eleitores da nossa Freguesia.-----------------------Para finalizar sugere que se mude o nome de uma rua ou que se crie um espaço que faça uma
justa homenagem ao Foral de 500 anos que Requeixo comemorou recentemente.----------------O Secretário do Executivo usa da palavra para esclarecer do público. Relativamente ao projeto
participativo apresentado pelo membro da Assembleia Rafael Lopes que contemplava a
ligação pedonal dos nossos moinhos, fontes e parques, lamenta não ter recebido votos
suficientes para a sua concretização. O Executivo irá explorar o orçamento Participativo
Nacional, para procurar que este projeto seja concretizado. ---------------------------------------------Lamenta, tanto como o senhor Gonçalo Gonçalves, o atraso nas obras de ligação nos
passadiços da Pateira Requeixo à do Carregal. No entanto, a obra em questão está sobre
alçada do programa Polis que lançou um concurso para a realização das mesmas. O
empreiteiro vencedor não tem experiência suficiente para a sua realização, tendo já
contratado um subempreiteiro para a sua realização. O programa Polis está a tentar tratar o
assunto com alguma diplomacia de forma a não ter que lançar outro concurso, o que iria

Pág. 44

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

atrasar ainda mais as obras. Quanto à Carta Educativa está, efetivamente, relacionada com a
alteração do PDM. Assim, a alteração do PDM prevê a construção de um polo Escolar em
Nossa Senhora de Fátima como, aliás, fazia parte dos manifestos eleitorais deste Executivo em
2017. Para finalizar, informa que já está colocada uma médica na Freguesia que irá dar
consultas na Extensões de Saúde de Requeixo e de Nossa Senhora de Fátima que neste
momento está a usufruir de férias.-------------------------------------------------------------------------------Quanto às questões levantadas pelo senhor Diamantino Jorge esclarece que, relativamente ao
problema da poluição relacionado a circulação de viaturas de e para a ERSUC, o Executivo já
identificou algumas matrículas de viaturas e reportou o episódio de incumprimento de práticas
à empresa para que esta pudesse tomar medidas. No entanto, a mesma responde que as
viaturas têm que circular e a limpeza das bermas é de responsabilidade do Município, neste
caso da Junta de Freguesias através de Delegação de Competências. Essa limpeza é efetuada
com alguma regularidade, embora reconheça que não é suficiente porque todos os dias os
camiões deixam lixo no chão. Quanto à Ponte de Requeixo, é um facto que esta ao longo dos
anos tem vindo a degradar-se. A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) está a par da situação e
vai efetuar uma intervenção para tentar inverter a sua degradação. Relativamente à Rua do
Cancelada, está prevista uma intervenção de pavimentação em 2020, assim como o
melhoramento da sinalização no entroncamento da Rua da Cancelada com a Rua do Sobral.
Embora recentemente tenha sido contemplada com pintura de marcação, efetivamente tem
que ser melhorada. Já no que se refere à sinalização da estrada que liga a Taipa até à Granja e
de Requeixo até ao Carregal, reconhece que é quase inexistente. A CMA já lançou um concurso
para pintura de marcação de forma a delinear as faixas. Não é o ideal mas será, com certeza,
uma melhoria. Quanto à rotunda “da ERSUC”, a sua execução não está sobre a alçada da
Freguesia. A intervenção que está a ser efetuada foi resultado de um ajuste direto da CMA,
portanto julga que estará tudo dentro da legalidade. No que respeita ao Brasão da Freguesia
agradece o reparo. Efetivamente Requeixo tem quatro torres e, portanto, o erro irá ser
retificado. Relativamente ao moinho de água na Fonte Sanguinheira, o Executivo teve
recentemente conhecimento que só metade do moinho é da sua propriedade através de
doação feita há cerca de vinte anos. Assim, terão que negociar com o outro proprietário a
legalização da situação, uma vez que é intenção da Junta de Freguesia integrá-lo na Rota dos
Moinhos. A sinalização da Capela das Almas na Taipa é da autoria da CMA. Na altura em que
foi colocada o Executivo não concordou com a mesma e alertou o Engº Pontes que não seria
viável a passagem de um camião, por exemplo. Porém, o Município insistiu em manter a
sinalização. O PDM vai estar em consulta pública num futuro muito próximo. O Executivo, no
seu devido tempo, apresentou as sugestões para a Freguesia. No que respeita à zona
destinada a construção não foi dada indicação para o alargamento, uma vez que considera a
suficiente a zona existente suficiente. Foi sugerido a construção de um polo escolar e uma
unidade de saúde central. O Executivo tem conhecimento que o novo PDM prevê a construção
de três zonas industriais no concelho, nomeadamente em Oliveirinha, Taboeira e Nossa
Senhora de Fátima. Quanto ao Museu de Santana em Requeixo, numa conversa recente com o
Presidente da Câmara, teve informação de que o projeto teria sido entregue a uma empresa
privada, portando estará em andamento. Efetivamente o placar informativo localizado na
Pateira de Requeixo tem algumas lacunas, mas oficialmente o Executivo não pode interferir
nessa área uma vez que está sobre a alçada do programa Polis. Assim, findo o prazo de
concessão, que será em Julho do próximo ano, a CMA poderá intervir na correção. Em relação
aos limites de fronteira com Oliveirinha, a situação já se arrasta desde extinta junta de
Freguesia de Requeixo. Foram vários os Presidentes de Junta que tiveram este assunto em
mãos e nada fizeram. Como é do conhecimento de todos existem traçados oficiais e o
Executivo irá aprofundar a situação. Para finalizar, informa sobre a intenção do Executivo em
requalificar um terreno que possui próximo da Rua de S. Paio para que possa ser um jardim de
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justa homenagem à comemoração dos 500 anos do Foral. Na sua opinião é a zona mais
apropriada para o efeito.--------------------------------------------------------------------------------------------Período Antes da Ordem do Dia
A senhora Ana Rodrigues toma a palavra para alertar o Executivo para a falta de limpeza nas
paragens de autocarro existentes na EN235. Pretende saber se foram feitas algumas
intervenções de melhoramento nas escolas existentes na freguesia, enquanto aguardamos
pelo novo polo escolar-----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Rafael Lopes toma da palavra sugerindo e colocando algumas questões ao Executivo.
Na sua opinião a paragem de autocarro em frente ao Centro Social do Carregal devia ser
mudada para a frente da casa do senhor Pedro ou junto ao Cruzeiro do Carregal. Considera
que devia ser proibido o estacionamento nos estrangulamentos de via na Rua da Capela na
Taipa pois existe uma redução de 6 para 3 metros em alguns locais. Questiona qual a agenda
para os alcatroamentos no Chão Velho, Rua da Areosa, Rua da Lavoura e na Taipa. Pretende
saber se a revisão do PDM prevê a construção de uma escola primária e uma unidade de saúde
no centro da Freguesia e se prevê ainda uma variante da saída sul da A1 até A17 e de
arruamento novo da UTMB até Horta/Eirol. Sugeriu a promoção de ligações rodoviárias ao
novo centro da Freguesia. Na sua opinião seria pertinente ligar Nariz a Requeixo através de
túnel por debaixo da A1, por exemplo. Felicita a Junta de Freguesia pelas obras na rua
principal da Vessada e agradece o arranjo exterior da Igreja de S. Paio executado pela Junta de
Freguesia no dia de Corpo de Deus. Por fim, pretende saber se há desenvolvimento na situação
da Mamoa e alerta, mais uma vez, para o uso indevido de herbicidas, de forma a proteger o
meio ambiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Pedro Teixeira pretende saber se o Executivo vai requalificar o Polidesportivo de
Nariz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Lino solicitou explicações sobre o Projeto Participativo Jovem 2019.-----------------------O senhor Higino Póvoa questionou o Executivo sobre a eficiência do Espaço Cidadão. Na sua
opinião os números de atendimento apresentados são relativamente baixos. Considera que
não está a ser aproveitado o potencial do mesmo.----------------------------------------------------------O Secretário do Executivo respondeu às questões colocadas. --------------------------------------------Relativamente à EN235 não compete à Junta de Freguesia fazer qualquer intervenção na
mesma. Apenas poderá alertar a CMA para a falta de limpeza nas paragens de autocarro. As
intervenções nas escolas da freguesia são efetuadas pala CMA antes do ano letivo, embora
sejam apenas pequenas intervenções pois, como é do conhecimento de todos, é pretensão a
construção de um novo polo escolar. ---------------------------------------------------------------------------Sobre a paragem de autocarro no Carregal, informa que a Rua Direita do Carregal irá sofrer
uma intervenção e, nessa altura, a paragem irá ser mudada. A Rua da Capela na Taipa tem
efetivamente um grande problema relacionado com o estacionamento. A CMA está a estudar
a melhor maneira para resolver a situação. A requalificação da Rua do Chão Velho vai avançar
num futuro próximo, uma vez que as obras de saneamento já foram realizadas. Também vai
avançar em breve a pavimentação da Rua da Lavoura. Quanto à Rua da Areosa, a CMA vai
lançar um concurso para que esta seja também requalificada. Esclarece que não é pelo fato de
ter um novo polo escolar na freguesia que teremos vias rápidas para ligação das povoações. A
que existe foi construída pela ERSUC e, na sua opinião, as estradas existentes são suficientes.
Sobre o desenvolvimento da situação da Mamoa, informa que a mesma está relacionada com
o Museu da Terra. Assim, os dois projetos irão avançar em conjunto. Sobre a utilização do
herbicida o Executivo continua a fazer um esforço de forma a minimizar a sua utilização. --------
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Esclareceu ainda que o Polidesportivo de Nariz vai ser requalificado, sendo colocado piso
sintético, assim como equipamentos para a prática de vários desportos.------------------------------Relativamente ao Projeto Participativo Jovem, “Liga-te à Pateira”, informou que foi
apresentado por um grupo de jovens de Águeda propondo a reabilitação do percurso pedestre
que liga a zona da Pateira de Óis da Ribeira (concelho de Águeda) até ao afluente em Requeixo
(concelho de Aveiro). O Orçamento será de 75.000€ e irá ser gerido pela Quercus. Desde o
início a Junta de Freguesia apoia este projeto. Identificou os proprietários dos terrenos que liga
a Ponte de Requeixo e o Parque da Pateira. Lamentavelmente nenhum desses proprietários
aceitou a passagem, assim terão que avançar com a ligação através da parte urbana, ou seja,
essa ligação irá ser efetuada dentro da povoação de Requeixo, acabando por dar alguma
dinamização ao lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, o Secretário do Executivo esclareceu o senhor Higino Povoa. O Espaço Cidadão está a
funcionar dentro da normalidade, sendo que a taxa de atendimento é até superior a outras
Juntas de Freguesia e deu como exemplo a Junta de Freguesia de Aradas. Na sua opinião este
Espaço Cidadão trata assuntos que não são tratados todos os dias e muitos outros assuntos
são tratados na Junta de Freguesia sem necessidade de recorrer ao Espaço Cidadão.--------------Ordem do dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia ----------------O Secretário do Executivo comunicou ao público presente os trabalhos realizados na Freguesia.
Ponto 2-Apreciação e votação da alienação em hasta pública de trator e reboque ---------------O Secretário do Executivo prestou alguns esclarecimentos relativamente a este ponto da
agenda de trabalhos. Conforme foi já comunicado nesta Assembleia de Freguesia, a Junta de
Freguesia concorreu ao Fundo Recomeçar, subsidiado pela Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa. Este Fundo tem o propósito apoiar as freguesias atingidas pelos incêndios de 2017.
Como foi contemplada, a Junta de Freguesia decidiu aplicar a verba na aquisição de um trator
e reboque, pois os que a junta possuí estão obsoletos. Assim, o Executivo não vê necessidade
em manter os equipamentos antigos e acha por bem vendê-los tentando rentabiliza-los. Não
havendo mais intervenções procedeu-se à sua votação deste ponto tendo sido aprovado por
unanimidade (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Lino
Neves, Sara Neto e Higino Póvoa).--------------------------------------------------------------------------------Ponto 3-Apreciação e votação da segunda fase de Delegação de Competências entre o
Município de Aveiro e a Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------O Secretário do Executivo prestou alguns esclarecimentos relativamente a este ponto da
agenda de trabalhos. O Executivo negociou a segunda fase de delegações de competências de
forma a conseguir mais verba para aplicar na Freguesia. O valor irá ser reforçado em
77.200,00€. Com este reforço irão ser requalificados o Parque de Merendas de Nossa Senhora
de Fátima; o Parque de Lazer em Requeixo junto ao Parque Infantil de Requeixo e o
Polidesportivo de Nariz. Relativamente aos restantes Polidesportivos prevê-se que sejam
requalificados um por ano. Ou seja no próximo ano em Nossa Senhora de Fátima e em 2021, o
do Carregal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Higino Póvoa enaltece a Delegação de Competências, mas lamenta não ter mais
clareza nos projetos para poder votar os mesmos em consciência. Dando exemplo da falta de
clareza dos projetos nomeia o Museu da Terra. Já se fala do mesmo há bastante tempo, no
entanto o projeto não é do conhecimento dos membros da Assembleia de Freguesia.
Questiona a Junta de Freguesia sobre o programa de execução destes trabalhos, sendo que os
mesmos necessitam de projeto, concurso e adjudicação. Acha pouco provável conseguir fazer
tudo em tempo útil. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Secretário do Executivo assegura que irão trabalhar em contra relógio de forma a conseguir
levar os projetos a bom porto, até porque o mais importante é que seja adjudicado este ano.
Não havendo mais intervenções procedeu-se à votação deste ponto tendo sido aprovado por
maioria com sete votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Ana
Rodrigues, Lino Neves) e duas abstenções, (Sara Neto e Higino Póvoa).--------------------------------Não havendo mas assuntos a tratar o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão----

O Presidente da Assembleia de Freguesia
Nuno Alexandre de Almeida

A Primeira Secretária
Judite Maria Laranjeira Dias

A Segunda Secretária
Cristina Maria Nunes Dias

Pág. 48

