
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º101, de 30 de maio de 2021 

 

CÂMARA MUNICIPAL EM REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA E NARIZ 

O Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, esteve durante o dia 

de sábado, 29 de maio, a visitar algumas das principais obras em curso na União de Freguesias 

de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, com destaque para a inauguração da qualificação 

da Rua Direita de Verba, da Ponte de Requeixo, além do descerramento das placas toponímicas 

do antigo Presidente de Junta, Antero Santos e do antigo Pároco de Nossa Senhora de Fátima, 

Artur Tavares de Almeida. 

O Presidente da Câmara foi acompanhado pelo Presidente da Junta de Freguesia, Miguel 

Silva e por alguns Autarcas Municipais e de Freguesia. 

Este périplo encerrou a visita a todas as dez Freguesias do Município, no âmbito das 

diversas ações que a CMA levou a cabo por Todo o Município, enquadradas nas celebrações do 

Feriado Municipal, cujo dia se assinalou a 12 de maio. 

 

Inauguração da Rua Direita de Verba 

Concluída em 2020, mas sem possibilidade de inauguração devido à Pandemia de Covid-

19, foi inaugurada esta tarde a Rua Direita de Verba, numa ação simbólica da CMA que pretendeu 

realçar uma obra muito importante para o aumento da qualidade de vida dos Cidadãos residentes, 

e também ao nível da qualidade da ligação rodoviária às povoações próximas dos Municípios de 

Aveiro, Oliveira do Bairro, Ílhavo e Vagos. 

A reabilitação da Rua Direita de Verba representou um investimento da CMA de 459.722€, 

realizada pela empresa Civibérica – Obras Civis, S.A.. 



Esta obra de qualificação urbana integrou a construção das infraestruturas de águas 

pluviais ao longo de todo o traçado, assim como a instalação da rede de gás natural numa 

extensão de 390 metros, além da repavimentação total do arruamento. 

 

Novo acesso à Cafelada / Bica 

Em Mamodeiro, destaca-se a obra de construção da nova via de acesso à Cafelada (zona 

da Bica), em fase final de execução pela empresa Rosas Construtores S.A., num investimento da 

CMA de 200.000€. 

Este novo arruamento, já se encontra aberto ao tráfego viário, e permite realizar a ligação 

entre a rotunda de acesso à A1 na EN 235 e a Cafelada, com um percurso que circunda os 

Armazéns Reis. Esta estrada vai aumentar significativamente a segurança dos acessos locais e 

aos Armazéns Reis, terminando com a ligação perigosa e ilegal à estrada nacional. 

O Presidente Ribau Esteves apresentou ainda a obra da CMA para a formalização da 

ligação da Rua das Hortas – recentemente alcatroada pelos Serviços Técnicos da CMA - à 

Cafelada, com passagem sob a EN 235 e ligação pelo caminho rural existente. Esta ligação vai 

permitir aos cidadãos e em especial aos produtores agrícolas locais, realizar esta travessia em 

total segurança e num traçado apropriado às suas atividades. 

 

Placa Toponímica a Antero Santos 

O descerramento da Placa Toponímica do antigo Presidente da Junta, Antero Santos, na 

via que liga a Rua da Igreja ao Parque de Merendas, em Nª Sra de Fátima, foi um dos momentos 

mais emotivos do dia, com a presença da família que agradeceu o gesto da Câmara Municipal e 

da Junta de Freguesia sublinhando a entrega do falecido Antero à causa pública: “a vida dele era 

a Junta”, explicou o filho Mário Santos, acompanhado pela Irmã e pela Viúva de Antero Santos. 

Nas suas palavras de circunstância, o Presidente da Câmara sublinhou “a importância 

deste ato formal de dar valor a quem fez muito pela sua Terra, com a nota de que por mais 

homenagens que lhe possamos fazer, o verdadeiro valor que damos à Vida do Antero, está no 

coração de cada um de nós”. 

Recordamos que este mês, na Sessão Solene do Feriado Municipal, a 12 de maio, a CMA 

atribuiu a Antero Santos título póstumo a Medalha de Mérito Municipal em Cobre. 

Neste local e com a presença do Pároco local, Pedro Barros, foi também descerrada a 

placa toponímica do Largo Padre Artur Tavares de Almeida, junto à Igreja de Nossa Senhora de 

Fátima. O Padre Artur foi o primeiro Pároco de Nossa Senhora de Fátima e uma importante figura 



da terra, notabilizando-se pelo seu trabalho de união e criação de pontes entre a comunidade, e 

que em muito foi decisivo para o evoluir da localidade durante a segunda metade do século XX. 

 

Apresentação do projeto do Centro Escolar de Nossa Senhora de Fátima 

Ao final da manhã a CMA apresentou o projeto de construção do novo Centro Escolar de 

Nossa Senhora de Fátima, que se encontra neste momento em fase de concurso público, com o 

valor base de 2.736.920€. 

A instalação da nova Escola Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância em Nossa Senhora 

de Fátima (junto à Igreja e ao Centro Social Paroquial) vai servir a população das povoações 

integradas na União de Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz. 

A nova Escola visa substituir os edifícios escolares da EB de Mamodeiro, EB e Jardim de 

Infância da Póvoa do Valado, EB de Nariz e EB de Requeixo, que têm baixa frequência e uma 

dispersão não sustentável, criando uma nova oferta num espaço de elevada qualidade com 

capacidade para oito turmas. 

O projeto prevê a construção de oito salas para o 1.º Ciclo e três salas para a Educação 

Pré-Escolar, para além dos espaços comuns às duas valências e a uma zona exterior de recreio 

com polidesportivo integrado. 

Aquando da ativação da nova Escola e Jardim de Infância, a CMA vai implementar um 

sistema e circuito de transporte dedicado para as Crianças com residência mais distante 

(nomeadamente de Requeixo, Carregal e Nariz) e que necessitarem desse serviço. 

Recordamos que a CMA adquiriu, em agosto de 2020, quatro parcelas de terreno com um 

total de 8.559 m2 num investimento de 159.850€, para a instalação do novo Centro Escolar. 

 

Inauguração da Ponte de Requeixo 

A reabilitação da Ponte de Requeixo, que faz a ligação desta povoação a Óis da Ribeira, 

concluída em 2020, teve também este sábado o seu ato formal de inauguração, que foi sendo 

adiado devido à Pandemia. 

Um investimento da CMA de 97.744,72€ que veio reforçar as fundações dos pilares e 

qualificar de forma global o tabuleiro, com a reaplicação da calçada, pintura e introdução de 

sinalização vertical. 

 

Mais obras e projetos: 

Parque de Merendas de Nossa Senhora de Fátima 



Ao longo do dia foram ainda visitadas outras obras e projetos com destaque para a 

inauguração do Parque de Merendas de Nossa Senhora de Fátima, localizado na continuidade da 

Rua Antero Santos, nas traseiras do edifício sede da Freguesia. Um investimento da Junta no 

valor de 40.000€, com apoio financeiro da CMA através da delegação de competências no valor 

de 31.000€. 

Cedência da antiga Escola Primária de Nariz à Paróquia 

Na antiga Escola Primária de Nariz, Ribau Esteves e o Padre Pedro Barros assinaram 

durante a tarde o Contrato de Comodato que permitiu a cedência pela CMA, desde já, da Escola 

à Fábrica da Igreja Paroquial de Nariz, para o projeto social “Cantinho Solidário”. 

A cedência sem qualquer custo e por um período inicial de 5 anos, renovável, vai apoiar 

um projeto social que tem como objetivo, o serviço direto e apoio a pessoas em situação de 

pobreza, doentes, reclusos, portadores de deficiência, migrantes e minorias étnicas. Durante o 

processo de transição a CMA vai colaborar com o que for necessário para dotar o edifício das 

condições mínimas de utilização. 

[fotografias em anexo] 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


