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

ATA Nº 3/2022 

Ao trigésimo dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, reuniu a Assembleia de Freguesia 
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz no edifício da extinta Junta de Freguesia de 
Nariz. Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Sérgio Miguel Santos 
Marques, apoiado pelo Primeiro Secretário Rafael Simões Lopes e pela Segunda Secretária 
Eliana Marlene Simões Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes os seguintes membros: Helena Isabel Perdigão da Costa Português, Hélder 
Jorge Ferreira Ribeiro, Rita Sofia Cabral Rebelo, Judite Maria Laranjeira Dias, Pedro Miguel 
Rodrigues Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 de Maria do Céu Pontes pela sucedânea 
na lista de candidatura, respetivamente Maria 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 e informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia 
acerca da atividade e situação financeira da freguesia, nos termos da alínea e) n° 2 do artigo 
9° da Lei n° 75/2013 de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Deu-se início à sessão com a intervenção do público tendo sido dada palavra aos senhores 
Diamantino Jorge e Gonçalo Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Diamantino Jorge começa por chamar à atenção para as mimosas que se instalaram 
na margem do rio Cértima, podendo estar a pôr em causa os alicerces da ponte de Requeixo. 
Refere que enviou uma carta, em nome pessoal, a 31 de janeiro ao Presidente da Assembleia 
sobre a desagregação da freguesia, não tendo obtido resposta. No seguimento do mesmo 
assunto, e já na qualidade de mandatário de um grupo de cidadãos, enviou a 30 de maio nova 
carta, continuando a não obter resposta. ----------------------------------------------------------------------- 

O senhor Gonçalo Gonçalves, interveio sugerindo fazer publicidade paga à página de Facebook 
da freguesia, de modo a esta ter mais alcance. Referiu a necessidade de instalar cais flutuantes 
junto à ponte de Requeixo e da Pateira, pois na Grande Rota da Ria estes locais estão inseridos 
no percurso G, maioritariamente fluvial. Propõe a realização de um plano de sensibilização à 
população sobre os cortes das árvores junto a linhas de água, e os efeitos nefastos a médio e 
longo prazo, que daí advém. Felicita a iniciativa do Dia Mundial da Criança na Freguesia. 
Questiona sobre as obras no Museu da Terra, nomeadamente quando começam e quando 
estarão concluídas, se há novidades sobre o processo de requalificação das estradas, e sobre 
os percursos do Orçamento Participativo que foi aprovado. Pergunta ainda o porquê de não se 
fazer apenas corte de ervas nas ruas, em vez de colocação de herbicidas, ou até adquirir um 
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queimador para a limpeza dos passeios. Indaga ainda se o resultado do inquérito das 
Ecofreguesias será tornado público, e o que se fará de seguida com esses dados. Critica a 
concentração aparente de equipamentos municipais no Carregal, e que a se criar um Centro de 
Interpretação Ambiental, este deveria ser em Requeixo, para maior equidade entre os lugares 
da freguesia, e pela paisagem desobstruída do espelho de água da Pateira. -------------------------- 

O Presidente da Mesa responde ao senhor Diamantino Jorge informando que devido à 
primeira carta ter sido enviada em nome pessoal não existe obrigação de resposta. 
Relativamente à segunda carta, em nome do movimento de cidadãos, esta terá resposta, 
muito brevemente. Pediu-se um parecer à ANAFRE e à CCDR, para providenciar uma resposta 
fundamentada e concreta. O Presidente da Mesa continua dizendo que, apesar da lei não 
obrigar a um relatório independente, também não o condiciona nem o impede. E de modo a 
assegurar a legalidade e a precisão na resposta, optou-se por se elaborar esse relatório, para 
além de solicitar pareceres às entidades atrás referenciadas. --------------------------------------------- 

Seguidamente, por anuência do Presidente da Mesa, o Presidente da Junta toma da palavra 
para prestar os esclarecimentos aos demais assuntos. ------------------------------------------------------ 

Informa o senhor Gonçalo Gonçalves, que a página de Facebook inicial foi apagada, tendo sido 
necessário criar uma página de raiz. Assim sendo, pede-se às pessoas para irem partilhando a 
nova página. Relativamente aos cais flutuantes, estão programados na obra da Pista de Pesca, 
sendo que um será instalado no parque de merendas de Requeixo. O Museu da Terra está 
numa fase avançada de finalização do projeto, estando a Câmara Municipal de Aveiro, na 
pessoa da Dr.ª Margarida Ribeiro, a tratar de recolher os dados necessários nesta fase. Quanto 
ao inquérito do Eco-freguesias este ainda está a decorrer até dia 17 de julho, os dados serão 
tornados públicos. Os percursos da Rota da Água ganharam o Orçamento Participativo em 
2021. As obras serão feitas ainda em 2022, esperando-se que seja inaugurado ainda em 2022 
ou início de 2023. O Presidente da Junta prossegue dizendo que não existe unanimidade sobre 
o uso da monda térmica. A aplicação de herbicida tem vindo a ser reduzida, até mais rápido 
que o plano inicial da Junta, estando previsto somente duas aplicações este ano. Termina 
garantindo que se irá verificar a situação das mimosas, junto à ponte de Requeixo. Se existir 
risco, estas serão retiradas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

No período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra aos Membros da Assembleia tendo 
intervindo os seguintes membros: Judite Dias, Rita Rebelo, Hélder Ribeiro e Pedro Oliveira. ----- 

Judite Dias louva o dinamismo da freguesia com vários eventos promovidos pela Junta. Refere 
que se iniciaram obras na Escola da Taipa, tendo sido requalificadas as casas de banho. 
Pergunta se o resto do edifício também será requalificado. ----------------------------------------------- 

Rita Rebelo agradece a partilha do relatório do Impacto da Agregação da Freguesia com os 
membros da Assembleia. Pergunta qual será o impacto da descentralização da Ação Social, e 
de como irá funcionar em termos técnicos e práticos. ----------------------------------------------------- 

Hélder Ribeiro pergunta pelo estado das obras da via pedonal/ciclável entre os parques do 
Carregal e de Requeixo. Pretende ainda saber mais sobre o projeto da Pista de Pesca, e o que 
falta para se iniciar esse processo. Relativamente ao corte de árvores, salienta que é 
necessário a sensibilização aos habitantes da freguesia, até pelo âmbito do projeto Eco-
freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Oliveira lamenta o episódio da falta de resposta aos cidadãos pelo Presidente da Mesa. 
Questiona sobre o Posto de Saúde e que iniciativas têm vindo a ser feitas. Em relação aos 
transportes públicos, pergunta que diligências têm sido feitas para reverter uma situação 
terceiro-mundista, em que se demora 1 hora a chegar ao centro da cidade de autocarro. 
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Lamenta ainda, que não exista uma linha de autocarro que percorra e sirva toda a freguesia. 
Refere que viu jovens a caminhar junto da N235, sendo esta uma situação de risco, e que a 
Junta deveria tomar medidas para impedir isso e criar uma passagem subterrânea/elevada. 
Lamenta que o relatório tenha sido disponibilizado apenas no próprio dia da Assembleia. 
Questiona por que motivo, no Dia da Criança, os alunos da escola de Requeixo se deslocaram a 
pé até às atividades. Gostava de ser esclarecido sobre um abuso de um cidadão junto da Fonte 
do Pano no Carregal. Relativamente à Póvoa do Valado pergunta quando se vão fazer 
passadeiras nos locais de maior movimento, qual a situação do saneamento e da ligação das 
casas da freguesia à rede de gás natural, visto que o pipeline passa na nossa freguesia. 
Questionou ainda que diligências tem a Junta feito para mitigar os efeitos da inflação nos 
preços de energia, junto dos operadores privados. Relativamente a Nariz pergunta qual é a 
situação do salão de eventos. Refere ainda que as pessoas se queixam de ervas nas valetas. ---- 

O Presidente da Junta usa da palavra para informar a senhora Judite Dias que as obras na 
escola se iniciaram pelas casas de banho, mas que todo o edifício será intervencionado. 
Menciona que o dinamismo da freguesia é algo a celebrar, fruto do trabalho das associações, 
comissões de festas, paróquias e IPSS’s, com o apoio do Executivo da Freguesia. ------------------- 

O Presidente da Junta prossegue dizendo que o Relatório sobre a desagregação da freguesia 
foi apenas recebido hoje, e foi disponibilizado a todos os membros da Assembleia 
imediatamente. Com o apoio deste relatório será possível formar uma opinião mais 
sustentada. Informou que no âmbito da descentralização de competências do Governo para a 
Câmara Municipal de Aveiro, a partir do dia 1 de julho será o nosso Município a assumir essa 
responsabilidade. Na nossa Freguesia será o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de 
Fátima o representante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta informa o senhor Hélder Ribeiro que a Pista de Pesca está em processo 
de autorização pelo ICNF. Relativamente à via pedonal/ciclável esta está a avançar, já se 
encontrando em todo o percurso uma camada de areia e pedra como base para o resto da 
obra. Em relação aos cortes recentes de árvores junto às linhas de água, estes foram feitos em 
terrenos privados. A Junta pode sensibilizar, mas não pode impedir. ----------------------------------- 

Dirigindo-se ao senhor Pedro Oliveira, o Presidente da Junta refere que a preocupação com o 
Posto de Saúde na freguesia é uma constante e de há anos. Tem uma reunião prevista com o 
Dr. Pedro Almeida, diretor do ACES Baixo Vouga. Relativamente aos transportes será ativado o 
transporte a pedido e dedicado em 2023, aquando da inauguração do centro escolar. Em 
relação à EN235, salienta que antes das obras infelizmente houve vários casos de 
atropelamento a peões com mortes. Desde então, com a criação de pontos de passagem para 
peões com semáforos, nota-se um aumento de segurança na via, tanto para peões como para 
condutores, relembrando a passagem da Fonte das Hortas. O Presidente da Junta prossegue 
informando que as crianças de Requeixo foram a pé por iniciativa do professor. Repudia a 
afirmação do Sr. Pedro Oliveira, pois, todas as crianças são tratadas de igual forma. 
Relativamente à servidão da Fonte do Pano, o cidadão já corrigiu a situação. No que diz 
respeito à rede de saneamento e ao gás natural, continuamos a pressionar. O salão de eventos 
de Nariz, está em fase avançada de projeto. Salienta ainda que toda a zona central da Póvoa 
do Valado tem projeto para a requalificação do largo da Capela, que se iniciará assim que 
possível, prevendo as passadeiras necessárias. ----------------------------------------------------------------  
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Ordem do dia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – Apreciação e informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia 
acerca da atividade e situação financeira da freguesia, nos termos da alínea e) n° 2 do artigo 
9° da Lei n° 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, faz uma breve explicação sobre 
a atividade e a situação da freguesia, salientando as atividades do Dia Mundial da Criança, 
Foodforest e pista de BTT. No dia de encerramento das escolas a junta forneceu uma 
lembrança aos finalistas do quarto ano e promoveu eventos recreativos. Mencionou ainda a 
limpeza dos caminhos rurais, o procedimento da requalificação da envolvente da Ponte da 
Vessada, e do Polidesportivo do Carregal. --------------------------------------------------------------------- 

Helena Português enalteceu o ofício enviado à ACES, inquiriu ainda sobre as atividades no 
âmbito do programa Eco-freguesias. -----------------------------------------------------------------------------  

Pedro Oliveira revelou satisfação com os planos para a requalificação da Ponte da Vessada, e a 
intervenção a decorrer na Escola da Taipa, pergunta qual será o seu uso futuro. Menciona 
ainda que a vala hidráulica na Rua do Viso, continua sem receber a devida atenção de 
requalificação e limpeza. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para informar a senhora Helena Português que o 
questionário do Eco-freguesias decorre até 17 de julho, posteriormente começar-se-á com as 
próximas ações. Uma delas será a divulgação e sensibilização para a reciclagem através da 
nova mascote feita pelos alunos das escolas da freguesia. Outra será a diminuição do uso de 
herbicida e a proteção e plantação de árvores autóctones. Estão ainda na calha projetos piloto 
em parceria com a Ersuc e Veolia. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta prossegue respondendo ao senhor Pedro Oliveira, que a escola da Taipa 
é propriedade da Junta de Freguesia, o espólio do Museu de Requeixo que se encontra lá será 
retirado. Concluídas as obras, será disponibilizada à população do lugar. Em relação à vala da 
Rua do Viso esta é da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, e todos os 
pedidos e intervenções devem ser feitos através dela. ------------------------------------------------------ 

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  

Sérgio Miguel Santos Marques  

 

O Primeiro Secretário  

Rafael Simões Lopes  

 

A Segunda Secretária  

Eliana Marlene Simões Ferreira 

  


