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

ATA Nº 4/2020 

Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e vinte realizou-se a 3ª sessão 
ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no 
edifício sede da antiga Freguesia de Nariz dando seguimento às normas de seguranças 
impostas pela DGS (Direção Geral de Saúde).  ------------------------------------------------------------------  

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 Teixeira, Lino Neves, Sara Neto e Isabel Parente.  ----------------------------------  

A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Miguel António Costa da Silva.  -----  

Seguidamente, nos termos do artigo 78.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, o Presidente da Mesa deu conhecimento aos 
membros da Assembleia da substituição nesta reunião do membro Higino Póvoa, pela 
sucedânea na lista de candidatura Isabel Parente.  ------------------------------------------------------------  

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 - Discussão e votação da alteração orçamental modificada e alteração 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 nº1/2020  -------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata n º1/2020. Após a sua 
apreciação procedeu-se à sua votação tendo sida aprovada por unanimidade.  ----------------------  

Apreciação e votação da Ata nº2/2020  -------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata n º2/2020. Após a sua 
apreciação procedeu-se à sua votação tendo sida aprovada por unanimidade.  ----------------------  

Apreciação e votação da Ata nº3/2020  -------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata n º3/2020. 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 Pedro Oliveira interpelou a mesa no sentido de ver esclarecidos três assuntos. O 
primeiro está relacionado com a EN235: pretende saber qual a posição do Executivo 
relativamente à travessia da zona da Bica. O segundo assunto diz respeito às Extensões de 
Saúde pois diz ter conhecimento que existem muitas pessoas na Freguesia que gostariam de 
voltar à sua respetiva Extensão de Saúde, mas que não o fazem com receio de, num futuro 
próximo, ficarem novamente sem médico. Para finalizar considera surreal os transportes 
públicos demorarem uma hora a estabelecer a ligação entre Nariz e Aveiro. Sobre esta matéria 
pretende que o Executivo intervenha no sentido de melhorar e abreviar o trajeto.  -----------------  

O senhor Gonçalo Gonçalves interveio para voltar a frisar o mau serviço de Internet existente 
em Requeixo. No passado mês de julho teve a oportunidade de falar deste assunto na reunião 
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pública da Câmara Municipal de Aveiro realizada na nossa Freguesia e espera que surta efeito. 
Chama a atenção para a existência de um miradouro colocado na Pateira de Requeixo, sendo 
quase impossível ser utilizado com a finalidade que se pretende. Na sua opinião não está nas 
melhores condições uma vez que tem uma árvore a tapar a janela. Ainda com a finalidade de 
explorar toda a riqueza natural da nossa Freguesia, relembra que existe em Mamodeiro uma 
zona aquática muito interessante onde, na sua opinião, deveria existir um miradouro para 
apreciação das várias espécies de aves existentes. Pretende saber se vai existir uma passagem 
para peões na travessia da zona da Bica. Relativamente aos caminhos rurais chama a atenção 
para o seu mau estado na zona da Póvoa do Valado. Sugeriu também que no site da Junta de 
Freguesia deva existir informação sobre vários trilhos, podendo assim incentivar a prática de 
desporto na Freguesia. Para finalizar agradece a disponibilidade da comunicação do Presidente 
da Junta no site da Junta de Freguesia para poder ser consultado por toda a população. No 
entanto, faz um reparo à mesma: não considera correto colocar um memorial da Mamoa na 
rotunda próxima do monumento, uma vez que o próprio monumento está completamente 
destruído.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Joaquim Ferreira informou que, num passado recente, visitou o Parque da Pateira do 
Carregal e reparou que existe uma placa a informar o apoio da Junta de Freguesia. Enaltece o 
Executivo, no entanto, é com grande mágoa que constata o abandono do Parque na Rua das 
Poceiras recentemente inaugurado. Indica que as árvores estão secas, assim como a relva. O 
mesmo abandono verifica-se no Parque da Pateira de Requeixo, também deixado ao acaso. 
Pede intervenção rápida nos mesmos.  ---------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer as intervenções do público. 
Relativamente às questões colocadas pelo senhor Pedro Oliveira começa por dizer que a 
posição do Executivo relativamente à obra da EN235 está mais do que esclarecida. Informa 
que a segurança das pessoas nunca foi posta em causa e que vai existir uma passagem para 
peões na zona da Bica. Relativamente às Extensões de Saúde informa que estas estão muito 
fora do modelo que se pretende para o futuro e, por isso, não dão segurança para que os 
utentes voltem e que tenham a assistência merecida. Quanto aos transportes da Freguesia 
informa que estas estão assegurados por uma empresa privada e que a rota está definida. Não 
crê que irá sofrer alteração, apenas o transporte das crianças será reforçado.  -----------------------  

Ao senhor Gonçalo Gonçalves esclareceu que o problema da Internet infelizmente é do 
conhecimento de todos. Tal como já teve a oportunidade de informar em reuniões anteriores, 
não há muito que o Executivo possa fazer, apenas pressionar. Quanto à colocação de 
miradouros na Pateira no âmbito do Orçamento Participativo Jovem entre Óis da Ribeira e 
Requeixo, são da autoria da Quercus. Todas as anomalias vão ser corrigidas. Informa que está 
a ser estudado o observatório na ribeira junto à Ponte de Pano em Mamodeiro. Relativamente 
aos caminhos rurais informa que a Freguesia possui uma extensão de 68km de caminhos 
rurais. Os mesmos são intervencionados na medida do possível. Relativamente à informação 
de trilhos no site da Junta de Freguesia agradece o reparo e informa que é intenção do 
Executivo colocar no site, além de informação de trilhos, também pontos de interesse a visitar 
na freguesia. Reconhece que a Mamoa está ao abandono há mais de trinta anos, perdendo-se 
assim o fio condutor, mas não vai ser impedimento de fazer o memorial.  -----------------------------  

Para finalizar informou o senhor Joaquim Ferreira que o Executivo não faz distinção entre os 
Parques da Pateira. Informa que todas as Associações receberam uma placa igual à que está na 
Pateira do Carregal e é de responsabilidade de cada uma a colocação da mesma. 
Relativamente ao Parque da Rua das Poceiras informa que as árvores estão secas porque 
foram assassinadas por alguém mal-intencionado, pelo que irão ser substituídas. Já 
relativamente à relva, esclarece que não existe sistema de rega implementado por opção da 
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Câmara Municipal em concordância com a Junta de Freguesia, uma vez que a água é um bem 
precioso a ser preservado. A solução passará por colocar gramão porque é mais resistente.  -----  

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

Rafael Lopes toma da palavra para questionar o Executivo da localização do espólio da Mamoa. 
Tem indicação que está no Centro de Arqueologia de Arouca, pretende conformar a 
veracidade dessa informação.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Isabel Parente toma a palavra para voltar ao tema das Extensões da Saúde da Freguesia. Não 
considera correto de os serviços médicos estarem, neste momento, centrados em Nª Sra. de 
Fátima e pretende saber a razão pela qual o médico saiu de Nariz. Pretende ainda 
esclarecimento sobre a decisão de estética da requalificação das fontes pois, na sua opinião, as 
mesmas estão descaracterizadas. Informa o Executivo que, recentemente, a Junta de Freguesia 
procedeu à limpeza das valetas na rua onde mora. No entanto, existe um passeio que não foi 
contemplado. Questiona ainda a posição do Executivo acerca da possível desagregação da 
Freguesia. Para finalizar a sua intervenção pretende saber se o Presidente da Assembleia foi 
convidado para a inauguração das obras realizadas na Freguesia.  ----------------------------------------  

Sara Neto intervém começando por agradecer a presença do público. Alerta para a existência 
de placas de saneamento salientes na EN235, podendo as mesmas constituir um perigo para 
os automobilistas. Além dessa situação alerta também para a existência de um muro que 
prejudica a visibilidade nesse arruamento. Informa o Executivo da existência de um burburinho 
a circular na Freguesia que indica que na Rua do Castanheiro e na Rua de Aveiro irá existir 
circulação apenas num sentido. Pretende saber a veracidade dessa informação. Informa 
também que na Rua do Cabeço da Lavoura existe sinalização de proibição de estacionamento 
cujo efeito questiona uma vez que até está localizada no sentido oposto ao do trânsito. Para 
finalizar dá os parabéns ao Executivo pelo site da Junta de Freguesia.  ----------------------------------  

O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer os membros da mesa. Relativamente à 
intervenção do senhor Rafael Lopes informa que não tem conhecimento para lhe responder à 
questão colocada sendo até uma informação nova para si. No entanto irá inteirar-se da 
situação.  

Relativamente às questões colocadas pela senhora Isabel Parente informa que o Executivo tem 
feito pressão junto do Aces Baixo Vouga (entidade responsável em matéria de saúde) para a 
resolução do problema da saúde na nossa Freguesia. A informação que tem por parte dos 
responsáveis é que a centralização de médicos em Nª Sra. de Fátima se deve à atual situação 
pandémica do país. No que diz respeito à caracterização da Fonte da Costeira, em concreto, 
informa que apenas foram colocados azulejos onde existia cimento. Sobre o assunto de 
limpeza das valetas, a mesma tem corrido dentro da normalidade, sendo que o Executivo 
pretende sempre fazer o melhor possível. Relativamente à posição do Executivo perante a 
possível desagregação da Freguesia informa que não existe posição na medida em que Lei que 
o permitirá também ainda não existe. Para finalizar o esclarecimento à senhora Isabel Parente 
informa que o Presidente da Assembleia não foi convidado para as inaugurações. Era de todo o 
agrado do Executivo que todos os membros da Assembleia de Freguesia estivessem presentes. 
Porém, devido à situação pandémica tal não foi possível.  --------------------------------------------------  

Dando continuidade aos esclarecimentos informa a senhora Sara Neto que as tampas de 
saneamento elevadas na EN235 estão devidamente sinalizadas e relembra que a questão 
estará ultrapassada dentro de poucos dias. O muro que menciona existente nessa mesma 
estrada está a proteger a privacidade do proprietário do mesmo, não sendo possível qualquer 
intervenção da sua anulação. Relativamente ao burburinho que circula salienta que são apenas 
suposições uma vez que ainda não está totalmente definido quais as alterações a implementar 
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na circulação de acesso à EN235. Para finalizar informa que a sinalização existente na Rua do 
Cabeço da Lavoura não foi da autoria da Junta de Freguesia, pelo que não pode responder.  -----  

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

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

Considerada apreciada sua intervenção.  ------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Discussão e votação da 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  -------------------------------------  

O Presidente da Junta usa da palavra para realçar que a alteração orçamental é apenas uma 
revisão formal que está relacionada com a aquisição de um terreno para o estacionamento do 
Cemitério do Viso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 

Cristina Maria Nunes Dias 

 

 

 

 

 

 

 

 


