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(Período de Outubro a Dezembro de 2017) 

 

Ex.mo Sr. 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. 

----------------------------------------------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; 

- Divulgação assertiva e contínua de ofertas de emprego (em suporte papel e informático); 

- Contabilidade Autárquica; 

- Tratamento de correspondência; 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 19 de Dezembro  
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- Atualização da base de dados eleitoral/SIGRE; 

- Atendimento ao público; 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo; 

- Extensão de Saúde de Nariz – serviços administrativos;  

- Posto de venda AveiroBus; 

- Dinamização da página do facebook e página Web da União de Freguesias com informações 
diversas (eventos, notícias, ofertas de emprego, editais); 

- Apoio na instrução de processos de Festividades e outros divertimentos públicos. 

 

 

 

! 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 – Apoio logístico e disponibilização de sala de formação para formação de informática. 

- 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. 

- Apoio às vítimas dos incêndios de 15 de Outubro 

- Reconhecimento dos proprietários de cisternas utilizadas no apoio aos incêndios 

- Acompanhamento da visita do Sr. Bispo às Paróquias de Nª Sª de Fátima e Requeixo 

- Promoção de animação de Natal nas escolas e IPSS da Freguesia 

- Presença do Executivo nos seguintes eventos: Magusto G.C.R. Taipa; Festival de Sopas Rancho de 

Verba; Jantar de Natal Rancho do Carregal; Jantar de Natal A.D. Nariz. 

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

3- Social 
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• Reflorestação de propriedades no Carregal 
• Aplicação placas toponímicas 
• Requalificação da iluminação do Cemitério e átrio da Igreja de Requeixo 
• Substituição da rede de águas na Rua Direita - Carregal (ADRA) 
• Inauguração do piso sintético do Barroca 
• Apoio ao projeto Liga-te à Pateira (OP Jovem) 
 

Serviços comuns às três áreas geográficas: 

! Limpeza e manutenção de fontes; 

! Limpeza e manutenção de cemitérios; 

! Limpeza de valetas; 

! 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 

• 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: 

08 de Outubro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Recepção 
Bispo de Aveiro 

15 de Outubro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Almoço 
convívio 

19 de Outubro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Torneio de 
sueca 

22 de Outubro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Comissão de Festas em honra de Nª 
Sra da Anunciação – Convívio de tratores 

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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25 de Outubro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Ação de 
sensibilização “Prevenção de maus tratos na pessoa idosa” 

26 de Outubro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Ação de 
sensibilização “Envelhecimento ativo como meio de prevenção de demência” 

27 de Outubro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Tarde cultural e 
missa do idoso 

29 de Outubro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Festival de 
sopas 

05 de Novembro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Infância 
Missionária 

11 de Novembro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Grupo de Jovens Paróquia Nª Sra de 
Fátima – Magusto 

11 de Novembro – Centro Social de Requeixo: Comissão de festas em honra de Sto Amaro - 
Magusto  

19 de Novembro – Centro Social da Taipa – Adasma: recolha de sangue 

22 de Novembro – Escola Primária de Requeixo - Reunião de preparação da festa de natal  

01 de Dezembro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Infância 
Missionária 

07 de Dezembro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Concurso 
interinstitucional de coroas de Natal 

07 de Dezembro – Centro Social de Requeixo: convívio para angariação de fundos para a 
festa do Santo Amaro 

08 de Dezembro - Salão nobre edifício Junta de Freguesia em Nariz - jantar da ADN  

10 de Dezembro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Festa de 
Natal catequese 

15 de Dezembro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Festa de 
Natal 

15 de Dezembro – Centro Social de Requeixo: Festa de Natal dos alunos da escola primária 
de Requeixo 

08 de Dezembro - Salão nobre edifício Junta de Freguesia em Nariz – lanche Centro Social e 
Paroquial de Nariz 

22 de Dezembro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Festa de 
Natal SAD 
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! Desporto – Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de: 
• Fitness/Aeróbica Nª Sra de Fátima 
• Ginástica Sénior Requeixo  
• Ginástica adaptada Nariz 
• Judo Nª Sra de Fátima 
• Dança Nª Sra de Fátima 
•  

 

 

- Incêndio 15 de Outubro 

Comunicado emitido à população: 
 

“Portugal está de luto. Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz vestem-se de um extenso manto negro. 
Volvidos três dias sobre o fatídico incêndio que assolou a nossa União de Freguesias, cumpre-nos 
comunicar o seguinte: 
As nossas primeiras palavras são de PROFUNDO agradecimento a todos quantos acorreram e se 
uniram para salvar pessoas e bens designadamente: a população que corajosamente travou este 
difícil combate, Bombeiros, GNR, Proteção Civil Municipal (especialmente os senhores Presidente e 
Vice-presidente da CMA), Paróquias de Nª Sra de Fátima e Nariz (em especial o senhor Padre Pedro 
Vieira Barros), Escoteiros (AEP) e Escuteiros (CNE), membros da Junta e Assembleia de Freguesia de 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, Centro Social e Paroquial de Aradas (que acolheu a nossa 
população), rede RLIS. A todos vós um MUITO OBRIGADO. 
Neste momento particularmente difícil importa manter a serenidade e discernimento para 
procurar solucionar as situações emergentes. 
Assim, informamos que: 
- Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil  
Foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil (que poderá ser consultado em 
http://files.cm-aveiro.pt/XPQ5FaAXX56236aGdb9zMjjeZKU.pdf). 
Este documento define as orientações relativamente ao modo de atuação de organismos com vista 
à reposição da normalidade das áreas afetadas por forma a minimizar os efeitos sentidos pela 
catástrofe. 
Posto isto solicitamos que nos informem ou façam chegar ao Gabinete de Ação Social do Município 
todas as situações emergentes derivadas deste incêndio. 
- Consumo excessivo de água 
Para todos quantos se viram obrigados a recorrer à rede pública de abastecimento de água para 
fazer face ao incêndio deverão dirigir-se à Junta de Freguesia para solicitar documento 
comprovativo dessa situação para apresentação junto dos serviços da ADRA. 
- Apoio Psicológico 
Atendendo a que, para além dos danos físicos e materiais, há também pessoas bastante afetadas 
psicologicamente por toda esta situação, informamos que se encontra disponível apoio psicológico. 
Para mais informações deverão dirigir-se à Junta de Freguesia. 
Nª Sra de Fátima, 18 de Outubro de 2017” 

6- Outros assuntos 
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-  Campanha Seia 2017 

“Caríssimos conterrâneos, 
O país está lentamente a recuperar do choque que foi a perda provocada pelos incêndios de 15 e 
16 de Outubro. 
Estivemos concentrados em ajudar as gentes das nossas terras. Todas as situações sinalizadas 
foram devidamente reportadas e estão a ser tratadas. 
Deparamo-nos agora com o flagelo que assolou outras zonas do país e em que toda a ajuda é 
necessária. 
A Caritas Diocesana contribuiu para a nossa União de Freguesias com duas toneladas de ração 
animal destinada a pessoas vítimas do grande incêndio florestal. Parte dessas rações foi 
encaminhada e o remanescente será entregue a quem está desesperado por ajuda. Por intermédio 
da Caritas somos conhecedores de algumas aldeias em Seia onde existem diversos pastores com 
graves dificuldades de alimentação animal. É então para lá, diretamente ao agricultor, que a nossa 
ajuda será canalizada. 
A União de Freguesias, em parceria com as Paróquias de Requeixo, de Nª Sra de Fátima e de Nariz, 
apelam à vossa generosidade na entrega de fardos de palha que transportaremos na mesma 
ocasião. O transporte está previsto para o próximo dia 18 de Novembro. 
A recolha/entrega dessa palha será feita nos dias 16 e 17 de Novembro nos armazéns da empresa 
Antero Santos e Santos, em Mamodeiro entre as 14h00 e as 19h00. 
Para mais informações poderão contactar a União de Freguesias. 
Vamos todos ajudar! 
Dar um pouco a quem mais precisa faz toda a diferença!” 

No seguimento desta campanha foram doados 370 fardos de palha e cinco toneladas de ração para 
os pastores de Seia. A entrega foi promovida e organizada pela Caritas Diocesana de Seia e pela 
União de Freguesias de Carragozela e Várzea de Meruje. 

- Natal nas escolas 2017 

À semelhança do ano transato proporcionou-se momentos de descontração natalícia às crianças 
que frequentam estabelecimentos escolares da União de Freguesias. Entre jogos e sessões de 
leitura todas as crianças foram contempladas com este pequeno miminho que ocorreu em cada 
uma das escolas e IPSS. E para que pudessem levar também uma recordação para casa foi-lhes 
oferecido um saquinho de chocolates. 

- Extensões de Saúde Nariz e Nª Sra de Fátima 

Neste momento ambas as extensões de saúde de Nariz e de Nª Sra de Fátima encontram-se 
desprovidas de atendimento médico. A médica que prestou serviço nesses locais até ao final do 
mês de Setembro foi colocada na Covilhã. Foram entretanto abertas duas vagas para o 
agrupamento (Eixo + Requeixo + Nª Sra de Fátima + Nariz) sendo que apenas uma delas foi já 
ocupada. A médica recentemente colocada, no seguimento das instruções da diretora do serviço, 
está a trabalhar na extensão de saúde de Eixo. 
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O Executivo, juntamente com as Paróquias de Nariz e Nª Sra de Fátima, contactou já o diretor do 
Aces, Dr. Pedro Almeida, dando conta da insatisfação perante a situação atual. Dado que a resposta 
para além de ter sido bastante demorada, não ter sido da conveniência dos interesses da 
população da Freguesia intercedeu-se junto da Câmara Municipal de Aveiro, na pessoa do seu 
Presidente, para que este interfira a favor das nossas comunidades. 

- OPJovem - Liga-te à Pateira 
 
Decorre a votação das propostas apresentadas ao Orçamento Participativo Jovem Portugal 2017- 
que é um processo de participação democrática no âmbito do qual os cidadãos com idades entre os 
14 e os 30 anos podem apresentar e decidir projetos de investimento público no valor total de 300 
mil euros. 
Um grupo de jovens, apoiado pela União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, 
acreditando que têm um papel fundamental na construção de uma sociedade melhor,  apresentou 
uma proposta que mereceu acolhimento pelo júri nacional, tendo passado à fase final do aludido 
concurso. 
Esta fase consiste na exposição das propostas e consequente votação das mesmas a nível nacional 
pelos jovens com idades compreendidas entre os 14 e 30 anos e terá lugar até ao dia 22 de 
Dezembro de 2017. 
COMO VOTAR? 
Para votar na proposta basta apenas enviar um SMS (gratuito) para o número 4310 com a seguinte 
informação: 
170[espaço] n.º de cartão de cidadão com 12 dígitos alfanuméricos 
EXEMPLO: 170 123456784ZZ1 
Poderão aceder a mais informação sobre esta iniciativa e sobre a proposta através dos seguintes 
links: 
Orçamento Participativo Jovem Portugal: 
https://opjovem.gov.pt/cb/dxzexzdalt7CB8JZxaJYORS3NTIjZugw/topic/B1P88G36xjSKiovHoX5YC0g
FaImHayKp?type=proposal 
Liga-te à Pateira: https://www.facebook.com/ligateapateira/ 
  

- Mensagem de Natal 

Aproxima-se a noite mais singular do ano: a Noite de Natal: a noite em que o Menino Deus veio ao 
mundo; a noite em que as famílias se unem, numa fraterna e salutar alegria; a noite em que os que 
já partiram se fazem especialmente presentes, permitindo a comunhão plena e verdadeira! 
Simplesmente é a Noite de Natal! 

Nesta quadra festiva faço votos de Boas Festas a todas as famílias da União de Freguesias de 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. Desejo profundamente que, durante todo o novo ano que se 
avizinha, este espírito natalício esteja presente em todos os lares da nossa freguesia. 

Esta mensagem é extensível a todos os filhos da terra que vivem e trabalham fora do país, mas com 
as suas origens bem definidas nas nossas terras. Para vocês envio também uma palavra de 
solidariedade. 
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Deixo uma especial saudação a todos aqueles que pelas mais diversas razões (doença, desemprego, 
pobreza, morte...) terão um Natal mais triste. A esses faço votos de confiança e de fé no Deus 
Menino que nasceu pobre e abandonado por todos no presépio Belém! 

Em meu nome pessoal e do Executivo desta Junta de Freguesia desejo a todos um Bom Natal e um 
Ano Novo mais justo e fraterno, com saúde e paz, na esperança de um futuro melhor para todos. 

SANTO NATAL E FELIZ ANO NOVO 

 

 
Nª Sra de Fátima, 15 de Dezembro de 2017  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

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


