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

ATA Nº 4/2021 

 
 --------- Ao vigésimo nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um realizou-se a 
quarta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e 
Nariz, no Centro Social de Requeixo, 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. Estiveram presentes os 
membros da Assembleia Eliana Ferreira, Rafael Lopes, Pedro Teixeira, Lino Neves, Sara Neto e 
Higino Póvoa. Faltou a esta sessão a senhora Cristina Maria Nunes Dias --------------------------------  

 --------- Pelas 20:30 horas, o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião.  -------------------------  

 --------- A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Miguel António Costa da 
Silva, pela vogal Ana Cristina Pinheiro Rodrigues (Secretária) e pelo Vogal Carlos Alberto 
Martins Nunes (Tesoureiro). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- De seguida o Presidente da Mesa leu a ordem de trabalhos constante da convocatória 
para esta Reunião Ordinária que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------  

Ponto único - Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da 
atividade e situação financeira, nos termos da alínea e) nº 2 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi colocada em apreciação e votação a ata n º 3/2021 de 28 de junho, tendo sida 
aprovada por unanimidade.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Intervenção do público ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deu-se início à sessão com a intervenção do Público tendo sido dada palavra aos 
senhores: Gonçalo Gonçalves, Pedro Oliveira e Carlos Pires. -----------------------------------------------  

 --------- O senhor Gonçalo Gonçalves começa por agradecer a participação de todos os 
membros desta Assembleia de Freguesia durante este mandato que agora termina. 
Relativamente à Mamoa realça que é importante haver cuidado com o espaço arqueológico e 
não apenas com o memorial agora edificado. Quanto aos passadiços no Carregal pretende 
saber qual o ponto de situação. Agradece ainda a comunicação do Executivo pois entende que 
é uma forma de dar a conhecer à população os trabalhos realizados pela Junta de Freguesia. 
Questiona se foi neste ou no mandato anterior que foi paga a multa da Segurança Social e 
também acerca das descargas ilegais para o rio Águeda. Sugere ainda a realização de sessões 
informativas e de formações de apoio à comunidade no âmbito da capacitação digital. Por 
último, como docente da Freguesia, mostra-se recetivo a que a Junta de Freguesia propicie 
atividades que envolva as escolas nomeadamente de caráter ambiental. ------------------------------ 

 --------- O senhor Pedro Oliveira felicitou a equipa vencedora que resultou do último ato 
eleitoral. Volta a questionar qual a posição deste Executivo relativamente ao fecho das escolas 
bem com respeito à desagregação das freguesias. Relativamente à Extensão de Saúde de 
Requeixo questiona onde foi colocado o material recentemente retirado das instalações. 
Menciona as obras recentemente realizadas em alguns arruamentos, mas questiona para 
quando estão previstas as intervenções para arruamentos secundários. Quanto à Rua da Fonte 
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do Olho questiona se está prevista a colocação de estação elevatória por parte da ADRA e se 
esta foi contactada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O senhor Carlos Pires questiona para quando está prevista a reabilitação da Rua da 
Areosa no Carregal. Pretende também ser esclarecido sobre a finalização da colocação das 
paragens de autocarro. Refere ainda que, na sua opinião, os serviços estão a ser centralizados 
em Nª Sra de Fátima. Posto isto, questiona o Executivo como pretende cativar a população 
jovem para habitar os locais circundantes. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para 
prestar os devidos esclarecimentos. -------------------------------------------------------------------------------  

-----------Ao senhor Gonçalo Gonçalves informa que foi feito um memorial na rotunda de forma 
a dignificar a mesma. É do conhecimento de todos que o espólio da Mamoa está em paradeiro 
desconhecido já há alguns anos. Quanto à multa da Segurança Social está paga e foi saldada no 
decorrer deste mandato que agora termina, embora o pagamento tenha iniciado no mandato 
anterior. Relativamente às descargas ilegais para o rio Águeda foram comunicadas às 
entidades competentes, embora julga que só tenha acontecido uma vez por descuido. 
Relativamente à sugestão acerca das formações esclarece que esta é a Freguesia do Concelho 
que mais formação disponibiliza à sua população. Para finalizar o seu esclarecimento informa 
que é recorrente a Junta de Freguesia interagir com as escolas da Freguesia por diversas 
ocasiões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Ao senhor Pedro Oliveira relembra que os assuntos que pretende ver esclarecidos já 
foram debatidos em Assembleias de Freguesia anteriores e que que não há nada de novo a 
acrescentar. Refere que o assunto do fecho das escolas foi sempre debatido com clareza e que 
está para avançar a obra do novo polo escolar. Relativamente à desagregação das freguesias, 
este assunto irá ser tratado no tempo oportuno. A Lei sobre esta matéria entrará em vigor a 
partir do próximo mês de dezembro e durante os próximos quatro anos a nova Assembleia de 
Freguesia terá oportunidade de debater este assunto. Relativamente ao fecho da Extensão de 
Saúde de Requeixo esclarece que é da inteira responsabilidade do Governo. Este Executivo 
defende, equanto não houver outro tipo de condições, a reabertura das três extensões de 
saúde da Freguesia. Esclarece ainda que estão previstas obras em várias ruas da Freguesia. Das 
obras adjudicadas, algumas aguardam pelo parecer do Tribunal de Contas porque faz parte de 
um leque de vários arruamentos cujo valor ultrapassa o máximo para a dispensa dessa 
burocracia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Ao senhor Carlos Pires informa que a Rua da Areosa está já contemplada para 
intervenção. Quanto às paragens de autocarro, concorda com a sua observação de que o prazo 
de intervenção está a ser muito demorado e também não gosta de ver as pessoas à chuva. No 
entanto, esclarece que a empresa responsável pela colocação dos abrigos tem a tarefa de 
colocar cerca de trezentos abrigos em todo o Concelho. Já foram colocados duzentos e 
teremos mesmo que aguardar. Relativamente à centralização de recursos em Nª Sra de Fátima 
julga que será fácil de compreender, uma vez que é o centro da Freguesia, portanto mais fácil 
para a mobilidade das pessoas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Ordem de trabalhos ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  O Presidente da Mesa deu início ao Período Antes da Ordem do Dia. ------------------------  

 ---------  No período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra aos membros da mesa tendo 
intervido os senhores Lino Neves e Higino Póvoa. ------------------------------------------------------------ 
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 --------- Lino Neves leu a sua intervenção (que se anexa a esta ata) referente à sua 
interpretação dos resultados do último ato eleitoral bem como à sua prestação como 
elemento ativo na Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

 --------- Higino Póvoa voltou a mencionar o assunto da Rua da Cancelada em Requeixo, 
lamentando ter sido necessário quatro anos a falar no assunto para que o arruamento fosse 
intervencionado, ainda que apenas numa parte. ------------------------------------------------------------- 

 --------- Prestados os devidos esclarecimentos por parte do senhor Presidente da Junta de 
Freguesia procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do dia. ---------------------  

Ponto Único - Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia acerca da 
atividade e situação financeira, nos termos da alínea e) n.º 2 do artigo 9º da Lei nrº75 de 12 de 
setembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------  Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão 
de Assembleia propondo a aprovação imediata desta ata tendo sido consentido por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

Nuno Alexandre de Almeida 

 

A Primeira Secretária 

Judite Maria Laranjeira Dias 


