
 
 
 
 

 

Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Município de Aveiro 

 
 
 

 

 

 

(Período de Maio a Junho de 2015) 

 

Ex.ma Srª Presidente, 

Ex.mos Senhores Membros da Assembleia de Freguesia, 

 

COMUNICAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE 

 

Nesta comunicação escrita procurar-se-á, de forma sucinta, relatar todos os trabalhos 

desenvolvidos na União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no período supra 

mencionado. 

Informa-se que se mantém a situação do incumprimento do Município de Aveiro respeitante 

aos compromissos financeiros assumidos em anos anteriores perante as extintas freguesias de 

Requeixo, Nª Srª de Fátima e Nariz. 

 

----------------------------------------------RELATÓRIO-------------------------------------------------- 

 

 

 

- Preenchimento mensal em suporte informático de toda a informação solicitada pela DGAL 

(Direção Geral das Autarquias Locais) na aplicação do SIIAL (Sistema Integrado da Informação das 

Autarquias Locais) e SinPocal Centro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais):  

� Recursos Humanos 

� Pagamentos em atraso 

� Fundos disponíveis 

- Entrega da relação de remunerações, emissão de guias e pagamento da Segurança Social; 

- Entrega das contribuições ADSE em suporte informático; 

- Continuidade do arquivo informático de documentação/informação referente aos Cemitérios da 

Freguesia; 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 30 de Junho 
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- Divulgação assertiva e contínua de ofertas de emprego (em suporte papel e informático); 

- Contabilidade Autárquica; 

- Tratamento de correspondência; 

- Atualização da base de dados eleitoral/SIGRE; 

- Atendimento ao público; 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo; 

- Apoio ao GIP – Gabinete de Inserção Profissional (divulgação e encaminhamento para ofertas de 

emprego e/ou formação); 

- Apoio no preenchimento do IRS  – 2ª fase; 

- Dinamização da página do facebook da União de Freguesias com informações diversas (eventos, 

notícias, ofertas de emprego, editais); 

- Submissão de candidatura para GIP (Gabinete de Inserção Profissional); 

- Colaboração com a Equipa de Intervenção Direta das Florinhas do Vouga – sessões de 

esclarecimento/apoio mensais nos três polos da Freguesia. 

 

 

 

� Limpeza: disponibilização de funcionária para a tarefa da limpeza nas extensões de saúde 

de Requeixo; Nª Sra de Fátima e Nariz; 

� Garantia de instalações e serviços administrativos na Extensão de Saúde de Nariz; 

� Garantia de fornecimento de energia elétrica, água e saneamento nas Extensões de Saúde 

de Requeixo e Nariz.  

 

 

 

Projeto “Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz com Coração” – Aceitação de bens 

alimentares, roupas, brinquedos e outros bens essenciais para distribuição pelas pessoas mais 

carenciadas da Freguesia. 

Formação – Promoção de ações de formação financiada para a população da Freguesia: 

• Dinamização e encaminhamento para o curso de aplicação de produtos fitofarmacêuticos.  

Apoio sénior – Continuidade das atividades desenvolvidas no centro de convívio de Requeixo de 

apoio à população sénior.  

Serviço Comunitário – Aceitação de prestação de serviço comunitário de cidadãos condenados por 

solicitação do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga; 

2- Saúde – Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

3- Social 
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Requeixo: 

• Conclusão da recuperação do Retiro na Rua da Alagoa 

• Reparação da fonte da Rua das Poceiras 

• Limpeza da nascente da Fonte da Sanguinheira no Carregal 

• Conclusão das obras no Parque de Merendas de Requeixo 

• Reparação de passeios na Rua das Rodas 

• Colocação de manilhas na Rua das Rodas 

• Colocação de espelho parabólico na Rua da Alagoa 

 

Nª Sra de Fátima: 

• Pavimentação na Rua do Covão 

• Pavimentação da Rua da Escola  

• Pavimentação da Rua da Brejeira 

 

Nariz: 

• Pintura do Cruzeiro da Vessada 

• Reboco de muro e cabine do poço do Parque de Merendas 

• Pintura do muro exterior do Parque de Merendas 

• Aplicação de manilhas em Verba 

• Arranjo do telhado da Fonte do Martins 

• Colocação de espelho parabólico na Rua Silvestre Cunha 

 

Serviços comuns às três áreas geográficas: 

� Instalação de cabines de telefone público; 

� Limpeza de terrenos rústicos da autarquia; 

� Limpeza e manutenção de cemitérios; 

� Limpeza e manutenção de caminhos rurais; 

� Limpeza e manutenção de fontes; 

� Limpeza de valetas; 

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 
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� Serviços de jardinagem: 

• Largo da Igreja - Requeixo 

• Largo da Igreja - Nª Sra de Fátima 

• Largo do Coreto - Póvoa do Valado 

• Limpeza da Rotunda do Canto da Leira – Nariz 

• Manutenção do corrimão de plantas junto da Igreja de Nariz 

• Parque Recreativo e Cultural de Nariz 

• Cemitérios da Freguesia 

 

 

 

 

� Disponibilização gratuita de espaços/edifícios da união de freguesias às associações e/ou 

demais entidades públicas/privadas quando requisitados para fins não lucrativos, designadamente: 

04 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência: Higiene do 

Idoso) 

13 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Festa da amizade) 

18 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência: Alimentação 

e higiene oral do Idoso) 

21 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência: Segurança 

Infantil) 

21 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Associação Recreativa e Cultural da 

Barroca – Aula de defesa pessoal 

24 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia – Dia do doente 

31 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia – Dia da Comunidade 

10 de junho – Centro Social de Requeixo: encerramento do ano pastoral da Diocese de 

Aveiro 

12 de junho – Parque de Merendas de Nariz – EB Nariz – Encerramento do ano letivo 

13 de junho – Centro Social de Requeixo: encerramento do ano letivo 

14 de junho – Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Rota da Mamoa 

21 de junho – Parque de Merendas de Nariz: celebração do Dia da Comunidade Paroquial 

22 de junho – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência Cuidados a 

ter com o sol no Idoso) 

28 de junho – Parque de Merendas de Nariz: ADN (Aniversário INATEL) 

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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29 de junho – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência Prevenção 

nos Idosos) 

 

� Desporto – Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de: 

• Fitness/Aeróbica Requeixo e Nª Sra de Fátima 

• Zumba  

• Ginástica Sénior Requeixo  

• Ginástica adaptada Nariz 

• Judo Nª Sra de Fátima 

 

� Cultura – Continuidade na colaboração das atividades culturais, nas modalidades de: 

• Ensino de Música 

 

 

 

- Passeio sénior 
Organização do Passeio sénior anual que ocorreu a 24 de Junho. O destino escolhido foi Boticas e 

Chaves. Inscreveram-se 184 pessoas de todos os lugares da Freguesia. 

 

- Cicloturismo 
Organização do primeiro cicloturismo da União de Freguesias que ocorreu no dia 10 de Junho. O 

balanço deste primeiro foi positivo. Inscreveram-se 150 pessoas muitas das quais através de 

algumas associações locais. Neste espaço queremos deixar o nosso agradecimento pela sua 

dedicação e empenho. O apoio das associações para recolher inscrições foi fundamental. 

 

- Torneio de Futebol de 7 
Organização, em parceria com algumas associações locais do Torneio de futebol 7 onde vão 

disputar o Barroca, ADN, ADR, Associação Cavalos 2006 e Rancho Folclórico do Carregal. 

 

- Prova de pesca  

Apoio na promoção na prova de pesca desportiva realizada no dia 3 de maio na Pateira de 

Requeixo. 

 

- Lembranças encerramento ano escolar 
Entrega de uma pequena lembrança (gelados / gomas) a todas as crianças do ensino pré-escolar e 

primário da Freguesia. 

 

Nª Sra de Fátima, 26 de Junho de 2015  

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

 

Antero Marques dos SantosAntero Marques dos SantosAntero Marques dos SantosAntero Marques dos Santos 

6- Outros assuntos 


