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(Período de maio a junho de 2021) 

 

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; 

- Postos Pagaqui; 

- Dinamização da página do facebook e página Web da Freguesia com informações diversas 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 28 de junho 
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(eventos, notícias, ofertas de emprego, editais); 

- Apoio no preenchimento do IRS; 

- Apoio no preenchimento dos Censos; 

- Serviços Espaço de Cidadão: Entre 01/05/2021 e 24/06/2021 foram realizados 288 serviços do 
Espaço Cidadão. Maioritariamente os serviços prestados estão relacionados com Segurança Social 
(pedido de informações e envio de processos, simulador de pensão); Emissão Chave Móvel Digital; 
Renovação ou alteração de morada no Cartão de Cidadão; Pedido de Registo Criminal; Finanças 
(IUC, Certidões, Arrendamento, validação de faturas e entrega de IRS); Renovação de carta de 
condução; Agendamentos (IRN, Seg. Social, ACT); ADSE (entrega de documentos); SPMS (taxas 
moderadoras e receituário). 

 

 

 

- 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 campanha de vacinação Covid 19 

- Apoio às atividades CLDS4G 

- Assinatura de protocolos de colaboração financeira com associações/IPSS’s da Freguesia 

- Representação oficial da Freguesia no Feriado Municipal e na Inauguração pista XCO Nariz 

 

 

 
 

 Alargamento da Rua da Azenha (Taipa) 

 Inauguração do Jardim do Foral de Requeixo (assinalando os 505 anos de Foral) 

 Construção de muro para alargamento da Rua de Sto. António (Mamodeiro) 

 Construção valetas e alargamento via pública na Rua da Cafelada (Mamodeiro) 

 Adjudicação do monumento da Mamoa 

 Conclusão da requalificação da Fonte Velha e limpeza do espaço adjacente (Póvoa do 
Valado) 

 Requalificação de espaço público na Rua da Picada e construção de valeta na Rua dos 
Valinhos (Nariz) 

 Demolição por parte da CMA de casa devoluta em Verba, seguindo-se outras em Nariz e 
Mamodeiro 

2- Social 

3- Ação de Urbanização (infraestruturas), ambiente e outros 
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 Início da empreitada de pavimentação 11 vias na Freguesia pela empresa Rosas 
Construtores 

 Pavimentação pelos Serviços Municipais das seguintes vias: 

- Rua da Fonte das Hortas e Rua Antero Marques dos Santos (Mamodeiro) 

- Alargamento da Rua de S. Paio (Requeixo) 

 Acompanhamento da visita da Câmara Municipal de Aveiro à Freguesia em 29/05: 

- Inauguração da requalificação da ponte Requeixo 

- Apresentação do projeto do Museu da Terra 

- Inauguração nova via de acesso à Cafelada/Bica 

- Descerramento de placas toponímicas (Largo Padre Artur Tavares Almeida e Rua Antero 
Marques dos Santos) 

- Inauguração do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima 

- Apresentação do projeto do novo centro escolar de Nª Sra de Fátima  

- Inauguração da requalificação da Rua Direita de Verba 

- Visita ao produtor de vinho - Rota da Bairrada 

- Apresentação do projeto final do Salão eventos/Rota da Bairrada - Nariz 

- Assinatura de protocolo de cedência da antiga escola de Nariz à Paróquia de S. Pedro de 
Nariz 

 

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 
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 Parques de Merendas de Nª Sª de Fátima e Nariz 

 Jardim Foral 

 Parque Lazer de Requeixo 

 Jardim na Bica  

 Jardim Fonte da Costeira 

 

 

 

 

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

 

 Maio e junho – Centro Social de Requeixo – COT’s (formação) 

 Maio e junho – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Escoteiros de Nª Sra de Fátima 

 7 de maio – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Evoluir (COT’s) 

 23 de maio – Centro Social da Taipa – ADASMA 

 19 de junho – Centro Social de Requeixo – CLDS4G 

 26 de junho – Centro Social de Requeixo –PS – reunião 

 Apoio ao programa Cultura Perto de Si 

 

Desporto – Seguindo as normas da DGS e enquanto foi possível continuidade na colaboração das 
atividades desportivas, nas modalidades de: 

 Ginástica Sénior Requeixo  
 Judo Nª Sra de Fátima 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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- Informação Financeira 

 

 
- Campanha de apoio ao Comércio Local 

Considerando a época difícil que atravessamos em termos económicos derivado da pandemia 
ainda por disseminar a Junta de Freguesia, preocupada com os comerciantes locais, decidiu levar a 
cabo uma campanha de apoio ao comércio local. Trata-se de ações simbólicas que fomentam 
sobretudo a divulgação e informação do comércio existente (comerciantes contactados que 
pretenderam aderir). Para o efeito foi criada uma página web que pode ser visitada em 
www.nossocomercio.pt. Neste sítio podem ser visitados os comerciantes da Freguesia e a sua área 
de atuação. Paralelamente serão colocadas em locais estratégicos da Freguesia tarjas apelativas ao 
consumo no comércio local. Serão ainda distribuídos em todas as habitações flyers com os 
contactos dos comerciantes. Por último, serão também distribuídos quer pela população, quer 
pelos comerciantes, sacos reutilizáveis e de papel. 

Com esta campanha pretende-se, sobretudo, fazer publicidade ao comércio local da Freguesia e 
incentivar a população à compra de produtos nesses locais. 

 

- Publicitação do novo Boletim da Freguesia 

Está já disponível a quarta edição do Boletim da Freguesia. Este meio de comunicação é, 
sobretudo, uma forma de fazer chegar a toda a população as informações mais relevantes da 
Freguesia. 

 

5- Outros assuntos 
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 - Dia Mundial da Criança e apoio à comemoração do Dia Internacional do Brincar 

A Junta de Freguesia não podia deixar de, mais uma vez, assinalar esta data junto dos 
estabelecimentos escolares da Freguesia. 

Dadas as circunstâncias atuais foi um evento simbólico, mas único e marcante, para as nossas 
crianças. O Pato QuiQui foi o convidado de honra e espalhou sorrisos e diversão por toda a 
Freguesia. 

Não esquecendo que os pequenotes gostam sempre de uma prendinha a Junta de Freguesia 
ofereceu ainda uma pequena lembrança a cada menino bem como o merecido lanche. Mais do que 
dar o importante é sempre poder receber a alegria das nossas crianças. 

A Junta de Freguesia, em parceria com a EB de Mamodeiro, promoveu também a comemoração do 
Dia Internacional do Brincar em 28 de maio. Foi possível proporcionar um dia diferente a todas as 
crianças do ensino básico da Freguesia.  

 

- Rota da Água 

A Rota da Água pretende ser um percurso ciclável e/ou pedestre que se desdobra em três 
percursos de menor extensão. É uma rota de turismo da Natureza que se diferencia por valorizar o 
património natural ligado à água. Pretende divulgar e preservar as várias fontes e linhas de água, 
bem como outro património neste âmbito, procurando partilhar a sua história e importância para a 
comunidade, assim como valorizar este recurso natural essencial à vida no planeta. 

Conta com um percurso circular com um total de 37 km onde o cidadão pode desfrutar de um 
território de paisagens deslumbrantes que se desenrola por zonas urbanas e rurais da Freguesia de 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. Este grande percurso desdobra-se depois em três mais 
pequenos. Apesar da água ser o tema central, também se pretende divulgar o património edificado 
e natural da Freguesia, com destaque para as fontes e lavadouros. 

O conjunto de 21 Fontes existentes ao longo do percurso são elementos que norteiam este projeto. 
No entanto, somam-se diversos pontos de visitação obrigatória nomeadamente diversos parques 
de lazer e património edificado.  

Este foi um projeto apresentado por três cidadãos residentes na Freguesia (Hélder Ribeiro, Sérgio 
Marques e Manuel Casimiro) no âmbito do OPAD – Orçamento Participativo de Ação Direta 
promovido pela Câmara Municipal de Aveiro e conta com o total apoio da Junta de Freguesia. 

Ao OPAD é atribuída uma verba de 150.000€, sendo que as propostas ficam habilitadas a um apoio 
financeiro que pode comparticipar até ao máximo de 90% dos custos totais do projeto, sendo o 
remanescente da responsabilidade do proponente. Cada proposta tem um limite máximo de 
30.000€. 

De entre os onze projetos a votação, quatro são de cariz ambiental, cinco são dedicados a projetos 
que promovam o lazer em algumas zonas da Cidade e os restantes versam sobre o património e 
artes manuais. 

Até ao dia 9 de julho todos os cidadãos do Município de Aveiro poderão votar nos projetos que 
queiram ver implementados na Município. Em opad.cm-aveiro.pt pode-se conhecer todas as 
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propostas submetidas nesta edição e votar nos três projetos preferidos, através do site ou por SMS 
gratuito para o 4902. 

Os projetos vencedores serão revelados no dia 15 de julho, sendo que o período de execução 
decorrerá entre o dia 1 de setembro de 2021 e 28 de fevereiro de 2022. 

 

 
Nª Sra de Fátima, 24 de junho de 2021  

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel António Costa da Silva 

 

 

 

 

 


