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(Período de outubro a dezembro de 2019) 

 

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 Freguesia 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; 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 19 de dezembro 
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- Tratamento de correspondência; 

- Atendimento ao público; 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo; 

- Posto PagAqui; 

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

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

- Dinamização do Espaço Cidadão. 

 

 

- Limpeza: disponibilização de funcionária para a tarefa da limpeza na extensão de saúde de 
Requeixo; 

- 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. 

- Serviço Comunitário – Aceitação de prestação de serviço comunitário de cidadãos condenados 
por solicitação do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga. 

- Atendimento Social RLIS. 

- Atendimento psicóloga Casa Mãe de Aradas. 

- Apoio no transporte de mobiliário a pedido da RLIS. 

- Oferta das castanhas para o Magusto nas escolas e IPSS’s da Freguesia. 

- Presença do Executivo: Cerimónia de abertura do congresso da CIRA; gala de mérito AE Eixo; 
Convívio dos sócios do Rancho Folclórico Nª Sª da Nazaré; sessão pública de esclarecimento do 
PDM; apresentação ao corpo clínico a trabalhar na freguesia; entrevista à Rádio Soberania; 
caminhada Francisca; mostra de escrita criativa de Maria da Conceição Martins; almoço de Natal 
A.D. Nariz; reunião no agrupamento de escolas Oliveirinha. 
 
 
 
 

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

3- Social 
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• Apoio logístico ao A.R. C. Barroca (corte de árvores) 

• Requalificação da Fonte do Ramalheiro 

• Preparação do Cemitérios da Freguesia para o dia de Todos os Santos 

• Plantação de árvores nos Parques ribeirinhos de Requeixo e Carregal 

• Adjudicação do piso sintético no polidesportivo de Nariz 

• Adjudicação da obra da Ponte de Requeixo 

• Início obra do "Parque Lazer de Requeixo " 

• Podas na Freguesia 

• Reunião com empreiteiro da obra na EN235 

• Iluminação Natal 

• Reunião com os Presidentes da Junta de Freguesia ribeirinhas (acerca Pateira) 

• Cedência barraquinhas (festa Póvoa do Valado e AAPPC) 

 

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 

• Cemitérios da Freguesia 

 

 

 

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 
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Disponibilização gratuita de espaços/edifícios da freguesia às associações e/ou demais entidades 
públicas/privadas quando requisitados para fins não lucrativos, designadamente: 

 

� 10 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – Tarde do idoso  

� 18 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – Sessão de educação para a saúde 

� 19 e 20 de outubro – Salão Nobre Junta de Freguesia (Nariz) - Exposição da escrita criativa 
de Maria da Conceição Martins 

� 22 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – Feira do Outono 

� 26 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – Festival de sopas 

� 29 de outubro – Centro Social de Requeixo – Associação Florestal do Baixo Vouga – Sessão 
informativa “Boas práticas e estratégias de reflorestação” 

� 30 de outubro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Associação Florestal do Baixo 
Vouga – Sessão informativa “Boas práticas e estratégias de reflorestação” 

� 31 de outubro – Salão nobre Junta de Freguesia (Nariz) – Associação Florestal do Baixo 
Vouga – Sessão informativa “Boas práticas e estratégias de reflorestação” 

� 31 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – Formação “Atividades psicomotoras no idoso” 

� 31 de outubro – Centro Social de Requeixo - Comissão de Festas da Pateira 2020 - Convívio 
para angariação de fundos  

� 05 de novembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – ação de sensibilização “Poupar é ganhar” 

� 10 de novembro – Centro Social de Requeixo – CMA – Teatro Dom Roberto 

� 11 de novembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – S. Martinho (Magusto) 

� 17 de novembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima – S. 
Martinho (Magusto Grupo de Jovens) 

� 24 de novembro – Centro Social da Taipa – ADASMA – Recolha de sangue 

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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� 30 de novembro – Centro Social do Carregal – AAPPC – Festival de sopas 

� 07 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima – 
Encontro Infância Missionária 

� 12 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – Concurso interinstitucional de Coroas de Natal 

� 13 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – Festa de Natal (infância) 

� 13 de dezembro – Salão nobre Junta de Freguesia (Nariz) – Centro Social e Paroquial de 
Nariz – Festa de Natal 

� 14 de dezembro – Salão nobre Junta de Freguesia (Nariz) – Paróquia de Nariz – Lanche de 
Natal (catequese) 

� 15 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima – 
Festa de Natal (catequese) 

� 18 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – Workshop “Avaliação e intervenção na autonomia da população sénior” 

� 19 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – Festa de Natal (idosos) 

� 21 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – ARC Barroca – Jantar de Natal 

� 28 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima – 
Atividade de Natal (Grupo de Jovens) 

 

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 
 
 
 
 
 
- Fundo Recomeçar 

No âmbito do Fundo Recomeçar a Junta de Freguesia candidatou-se às duas medidas existentes: 
Recuperação, Ambiente, Ordenamento do Território e Diminuição do Risco de Incêndio – Medida 1 
e Recomeçar em Segurança – Medida 2. Como é já do conhecimento desta Assembleia de 
Freguesia a Junta foi contemplada nas duas medidas. Ambas estão executadas encontrando-se 
agora a decorrer a fase de elaboração de relatórios finais. 

6- Outros assuntos 
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Relativamente à Medida 1 foi adquirido trator equipado com carregador frontal e reboque. Quanto 
à Medida 2 foram dinamizadas várias atividades junto da população em geral e da população 
escolar. De entre as atividades realizadas destacam-se a visita aos bombeiros, apresentação de 
peça de teatro e realização de ações de sensibilização para a população em geral. 

 
- Hasta pública 

A venda em hasta pública do trator e reboque teve lugar na sede da Junta de Freguesia no dia 18 
de novembro às 18h30 perante uma comissão de análise de propostas. O critério de venda foi o 
preço mais elevado e a base de licitação foi fixada em 4.500 euros com lances mínimos de 100 
euros. A adjudicação foi feita ao concorrente que, no ato da praça, ofereceu o lance de valor mais 
elevado. 

 
- Visita aos bombeiros 

Durante 6 dias todas as crianças dos estabelecimentos escolares da Freguesia com idades 
compreendidas entre os 3 e os 10 anos tiveram oportunidade de conhecer melhor o que é ser 
Bombeiro. 

Esta atividade, organizada pela Junta de Freguesia, só foi possível graças ao Fundo Recomeçar da 
Santa casa da Misericórdia de Lisboa. Nestes dias as crianças puderam conhecer o 
funcionamento de um Quartel de Bombeiros e visitaram as instalações do Quartel 
dos Bombeiros Velhos de Aveiro. Para além de conhecerem o espaço e os trabalhos 
que lá se realizam conheceram também o parque de viaturas que foi o momento alto 
de cada visita. 

Todos puderam circular num carro de Bombeiros e sentir a emoção e adrenalina do 
momento da emergência. Miúdos e graúdos ficaram fascinados com esta visita. É, 
sem dúvida, uma visita altamente recomendável! 

Testemunhos:  

“Que maravilha! 

Nunca tive oportunidade de ter (e perdoem-me o pleonasmo) uma oportunidade destas, com 

nenhum grupo de crianças e com nenhuma oferta destas, por parte de nenhuma Junta de freguesia 

ou Câmara Municipal. Todos sabemos que os Soldados da Paz são o sonho de qualquer criança. 

Quando será que todas poderão ter este sonho e este desejo realizado? 

Parabéns a todos os que proporcionaram este dia.” 

 

“Em nome de todas as crianças do Estabelecimento de Ensino de Requeixo,- Agrupamento de 

Escolas de Eixo, as docentes deste estabelecimento agradecem à União de Juntas de Freguesia de 

Requeixo, NªSra de Fátima e Nariz, a oportunidade desta visita ao "coração" do Quartel dos 

Bombeiros Aveiro - Velhos. 

Um bem haja Junta!!!!!!” 

 

“(…) A todos os outros Bombeiros (sem nomear, sob pena de me esquecer de algum nome )que 



 
 
 
 

 

 

Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Município de Aveiro 

 
 

7 

 

tiveram a disponibilidade e a paciência de explicar a um público tão especial e exigente - as nossas 

crianças, aspetos tão importantes na vida de um quartel e dos seus bombeiros, que trabalham em 

prol do bem estar de todos, o nosso imenso obrigada. 

Um Bem Haja Soldados da Paz.” 

 

“A missão e a figura dos bombeiros fazem parte do imaginário das crianças, por este motivo a 

visita ao Quartel dos Bombeiros Velhos de Aveiro, organizada pela União de Freguesias, foi tão 

especial. 

Conhecemos os veículos e os equipamentos, passamos à ação dentro de um carro de combate a 

incêndios e conhecemos as instalações do Quartel. (…)” 

 

- Festa de Natal nas escolas 

No âmbito do Fundo Recomeçar o Parque dos Talentos escreveu peça de teatro original alusiva ao 
tema da reflorestação intitulada “O segredo da Floresta”. A peça foi apresentada em três 
espetáculos a todos os meninos dos estabelecimentos escolares da Freguesia. A peça foi um 
sucesso e do agrado de todos: alunos, auxiliares e educadores. 

 
- Boletim 

Foi deliberada a execução de Boletim semestral da Freguesia. Neste Boletim pretende-se dar a 
conhecer aos Fregueses todos os trabalhos desenvolvidos na Freguesia, bem como dar espaço às 
Associações e IPSS’s para divulgar as suas atividades. Para o Executivo é uma ferramenta essencial 
de unificação da Freguesia considerando a distância física entre as populações.  

 
- 23/setembro/2019 

Esta é, indubitavelmente, uma data que ficará para sempre a história da recém-criada Freguesia de 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. Foi a data em que partiu para o descanso eterno o seu 
Presidente Antero Marques dos Santos. 

Nesta que é a primeira sessão ordinária de Assembleia de Freguesia nunca é demais lembrar que o 
Presidente Antero foi acima de tudo um defensor entusiasta da sua Freguesia. Com um enorme 

sentido de responsabilidade e de missão, como ele próprio afirmou, apresentou-se sempre 
disponível para as suas gentes.  

Exerceu sempre o cargo com enorme elevado empenho à sua freguesia e à sua população. Ficará, 
por isso, para sempre ligado à Freguesia pelo marcante e positivo envolvimento com a sua terra. 
Frontal e autêntico sempre lutou pelos interesses dos seus e deu o seu melhor para cumprir a 
missão que lhe foi confiada.  

O falecimento do Presidente Antero Santos representa, por isso, uma inequívoca perda para a 
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz por todo o seu inestimável contributo no domínio 
do desenvolvimento local. 
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Aos poucos a Junta de Freguesia tem vindo a reerguer-se e o novo Executivo assumiu como missão 
de honra o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo saudoso Presidente. Nem 
sempre tem sido uma tarefa facilitada, mas, em conjunto, conseguiremos com certeza conduzir no 
rumo certo o futuro da nossa Freguesia. 

 
- Mensagem de Natal da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
 
Eis que se aproxima a época mais singular do ano: o Natal! É chegado ao fim um ano de 
experiências e realizações. Esta época valoriza a família, o amor e sobretudo a união. Natal é a festa 
da simplicidade e de paz; é a festa do amor de Deus ao mundo, mas também do amor dos homens 
para com o próximo. 

Nesta época especial, e neste ano em particular, quero apelar à união de todos os habitantes da 
Freguesia. Agora que o ano velho está a despedir-se vamos amenizar os sofrimentos e renovar a 
esperança num futuro melhor. 

O meu desejo é que todos possam entrar no ano novo com alegria no coração e sem 
arrependimentos. O que ficou por fazer, pode agora ser feito. O que ficou por sonhar, deve agora 
ser sonhado. Vamos fazer deste ano o melhor das nossas vidas, pois apenas depende de nós e a 
vida é o conjunto das nossas escolhas. 

Espero que este Natal dê a todos a grandeza da humildade para que possamos colher as glórias do 
amor, os frutos do nosso trabalho e a bênção da fraternidade. 

Em meu nome pessoal e do Executivo da Freguesia desejo a todos um Santo Natal e um Ano Novo 
cheio de saúde e paz. Faço votos que o Novo Ano vá de encontro às aspirações de cada um de vós. 
 

Feliz Natal e um Próspero Ano de 2020. 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 
 
Nª Sra de Fátima, 16 de dezembro de 2019  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel AntóniMiguel AntóniMiguel AntóniMiguel António Costa da Silvao Costa da Silvao Costa da Silvao Costa da Silva 


