
 
 
 
 

 

 

Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Município de Aveiro 

 
 

1 
 

 
 

 

 

     

(Período de julho a setembro de 2020) 

 

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 
supramencionado. 

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

 

 

 

- Preenchimento mensal em suporte informático de toda a informação solicitada pela DGAL 
(Direção Geral das Autarquias Locais) na aplicação SISAL (Sistema de Informação para o Subsetor da 
Administração Local) e SinPocal Centro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais):  

- 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; 

- Contabilidade Autárquica; 

- Tratamento de correspondência; 

- Atendimento ao público; 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo; 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 25 de setembro 
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- Postos PagAqui; 

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

- Dinamização do Espaço Cidadão. 

 

 

 

- 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 

- Apoio na divulgação e entrega medicamentos pela Farmácia Nova 

- Apoio ao início do projeto CLDS4G  

 

 

 
 

 Apresentação pública do projeto do futuro Museu da Terra - Requeixo 

 Beneficiação de caminhos rurais na Freguesia 

 Colocação de manilhas: Rua do Agueiro, Rua das Cerejeiras e Rua do Ramal - Póvoa do 

Valado  

 Arrendamento de duas habitações sociais em Requeixo 

 Início da construção do circuito entre Requeixo e Óis da Ribeira (OPJ) 

 Pavimentações: Rua e Travessa da Pedra (Nariz); Alargamento Rua das Caves e Rua da 

Barroca (Póvoa do Valado); Rua de Aveiro, Travessa do Salgueiral e cruzamento Zona 

Industrial (Mamodeiro) 

 Beneficiação da Fonte de Verba 

 Conclusão da requalificação do Largo de Festas de Mamodeiro 

 Construção por parte da CMA em colaboração com a Junta de Freguesia da pista XCO - 

Nariz 

 Substituição de canalização de água na Fonte da Sanguinheira - Carregal 

2- Social 

3- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 
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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 

 

 

 

 

Seguindo as normas da DGS disponibilização de espaços/edifícios da freguesia às associações 
e/ou demais entidades públicas/privadas designadamente: 

 8 de julho - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Câmara Municipal de Aveiro – Cerimónia 
de assinatura de contratos-programa e protocolos de cooperação financeira com as 
associações de ação social com serviços de apoio domiciliário e outros apoios a idosos 

 22 e 23 de julho - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – Formação 

 6, 13, 15, 20, 22 e 31 de agosto - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Evoluir – Formação 
tratores 

 11 de setembro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Câmara Municipal de Aveiro – 
Reunião com agentes escolares 

 18 de setembro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Câmara Municipal de Aveiro – 
Cultura perto de si 

 19 de setembro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Câmara Municipal de Aveiro – 
Cultura perto de si 

 22 de setembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – Reunião de colaboradoras 

 Sábados a partir de setembro – Salão Polivalente de Nª sra de Fátima e salas na sede da 
Junta de Freguesia – Paróquia de Nª Sra de Fátima - Catequese 

4- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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Desporto – Seguindo as normas da DGS continuidade na colaboração das atividades desportivas, 
nas modalidades de: 

 Ginástica Sénior Requeixo  
 Judo Nª Sra de Fátima 

 

 
 
 
 
- Informação Financeira 

 
- Cultura perto de si 

A iniciativa “Cultura perto de si” voltou a percorrer as Freguesias de Aveiro. Apostada em reforçar a 
oferta cultural em todo o território do Município, a Câmara Municipal de Aveiro voltou a realizar a 
iniciativa “Cultura Perto de Si”, um programa diversificado que percorreu várias localidades do 
Município, contando com o apoio das Juntas de Freguesia. 

O Programa Municipal “Cultura Perto de si” tem por missão promover, divulgar e descentralizar a 
cultura no Município de Aveiro, bem como, simultaneamente, criar laços entre as instituições 
envolvidas e a comunidade, cimentando redes de itinerância e troca de experiências culturais. 

Destacam-se os seguintes eventos realizados na nossa Freguesia: Stand up Comedy em Requeixo e 
Nª Sra de Fátima nos dias 18 e 19 de setembro respetivamente e sessão de cinema ao ar livre na 
Escola de Verba no dia 26 de setembro. 

As entradas foram condicionadas à limitação dos espaços sendo que os bilhetes (gratuitos) tiveram 
que ser reservados na Junta de Freguesia. 

5- Outros assuntos 
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- Visita de trabalho Câmara Municipal de Aveiro e Junta de Freguesia em 19/09  

Pateira Requeixo 

A Câmara Municipal de Aveiro informou que está aprovado pelo Ministério do Ambiente a 
disponibilização de verba financeira em 2021 para a limpeza dos jacintos. 

O Polis Litoral Ria de Aveiro publicou em Diário da Républica o novo concurso para a Via Ecológica 
Ciclável que ligará os parques ribeirinhos de Requeixo e do Carregal, tendo sido denunciado o 
contrato anterior pelo empreiteiro. 

A Câmara Municipal informou que irá requerer junto do ICNF licença para a criação da pista de 
pesca desportiva em Requeixo. 

Ponte de Requeixo 

Visitadas as obras em curso tendo a Câmara Municipal informado que as mesmas ficarão 
concluídas em 2020. 

Rua Direita de Verba 

Registo com apreço da conclusão da obra tendo a Junta de Freguesia solicitado ao Executivo 
Municipal duas melhorias nesta localidade designadamente a dignificação da área envolvente da 
Capela e aquisição do terreno para instalação de Largo de Festas. 

Obra EN235 e nova via de acesso à Bica/Cafelada  

Visitada a obra do IP onde se ficou a conhecer o projeto da nova via de acesso à Bica/Cafelada a 
criar pela Câmara Municipal de Aveiro. Posteriormente servirá de acesso ao alargamento da Zona 
Industrial de Mamodeiro. 

A Junta de Freguesia sensibilizou o Município para a necessidade da requalificação do caminho da 
Fonte das Hortas pois permitirá que o trânsito agrícola que necessita de atravessar a EN 235 circule 
nesse local.  

Largo de Festas de Mamodeiro 

Visitado o Largo de Festas em Mamodeiro após a finalização das obras de qualificação. 

Centro Escolar de Nª Sª de Fátima 

Apresentação do esboço do projeto do Centro Escolar de Nª Sª de Fátima. Já anteriormente esta 
apresentação foi feita aos agentes escolares. 

O senhor Presidente da Câmara informou que os terrenos em causa já foram escriturados e que a 
construção do novo Centro Escolar tem uma estimativa de custo na ordem dos 3,5 milhões de 
euros. Logo que exista projeto definitivo será disponibilizado para consulta de todos. 
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Mamoa  

Foi apresentado o projeto do memorial da Mamoa a ser instalado na rotunda próxima do 
monumento. Relativamente ao monumento propriamente dito a Câmara Municipal ficou de 
analisar a melhor forma de valorizar o espaço. 

Largo da Póvoa do Valado 

Foi efetuada uma visita ao local tendo ficado esclarecido a necessidade de intervenção, 
especialmente que promova a dignificação da Capela do referido local. 

Inaugurações 

Requalificação do Polidesportivos de Nª Sª de Fátima e de Nariz e Parque de Lazer de Requeixo 

 

- 23/09/2020 

Um ano de ausência… a saudade que une toda a Freguesia. 

Ontem, hoje e amanhã… é o passado, presente e futuro que se juntam num só! Lembrar o saudoso 
Presidente Antero Santos é sempre muito difícil porque o passado torna-se presente e futuro 
ausente. 

A dedicação que nutria pela sua Freguesia, os projetos que convictamente defendia, a obstinação e 
a integridade dos seus atos são um legado que emociona todos os que o que o conheceram e com 
ele conviveram. A sua imagem, a de um homem simples, mas de fortes convicções, ficará para 
sempre ligada às gentes da nossa Freguesia. 

Há um ano que partiu, apressadamente e sem tempo para despedidas. A Freguesia de Requeixo, Nª 
Sra de Fátima e Nariz recorda-o por tudo o que fez pela Freguesia, pelo seu sentir e pela sua 
amizade para com todos. 

 

 
 
Nª Sra de Fátima, 23 de setembro de 2020  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel António Costa da Silva 

 

 

 

 

 


