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(Período de julho a setembro 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 
(eventos, notícias, ofertas de emprego, editais); 

- Serviços Espaço de Cidadão: Entre 25/05/2021 e 24/09/2021 foram realizados 241 serviços do 
Espaço Cidadão. Maioritariamente os serviços prestados estão relacionados com Segurança Social 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 29 de setembro 
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(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, receituário e Certificado Digital). 

 

 

- 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 

- Representação oficial do Executivo na abertura do Jardim de Infância da Póvoa do Valado e na 
inauguração do Agrupamento de Escuteiros de Nª Sra de Fátima 

 

 
 

 Tratamento de águas pluviais no Cemitério de Requeixo 

 Pintura dos Cemitérios de Nariz e do Viso 

 Requalificação da Fonte das Hortas e  Fonte da Bica (Mamodeiro) Fonte de S. Paulus e Sra 
da Alumieira (Taipa) Fonte do Martins (Nariz) e Fonte do Casal (Requeixo) 

 Construção de monumento alusivo à Mamoa 

 Construção de valetas em Requeixo e na Taipa 

 Travamento de água na Pateira de Requeixo 

 Construção de valetas na Rua da Picada e Rua da Fonte do Olho (Nariz) 

 Construção de passeios na Rua do Vale do Rato e Rua da Picada (Nariz) 

 Pavimentações: 

Rua da Fonte do Olho (Nariz) 

Rua do Agueiro e Rua Vale da Ladra (Póvoa do Valado) 

Rua do Sobral e Rua da Cancelada (Requeixo) 

Conclusão do alargamento na Rua da Azenha (Taipa) 

 Requalificação do Largo do Rossio em Nariz 

 Demolição de casa devoluta na Rua do Ribeirinho 2, em Nariz 

2- Social 

3- Ação de Urbanização (infraestruturas), ambiente e outros 
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 Compactação de propriedade para estacionamento no Cemitério do Viso 

 
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 

 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: 

 8, 17 e 31 de julho – Salão Nobre Junta de Freguesia de Nariz – Nelson Pinhal (sessões de 
esclarecimento) 

 1 e 2 de agosto – Salão Nobre Junta de Freguesia de Nariz – Maria da Conceição Martins 
(exposição) 

 16 de agosto – Salão Nobre Junta de Freguesia de Nariz – Coligação Política Viva Aveiro 
(sessão informativa) 

 21 de agosto  - Centro Social de Requeixo – Coligação Política Viva Aveiro (sessão 
informativa) 

 28 de agosto - Centro Social de Requeixo - Coligação Política Viva Aveiro (sessão 
informativa) 

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

 

 
 
- Informação Financeira  

 
- Balanço dos trabalhos relevantes realizados nos últimos 4 anos 

É impossível contornar três acontecimentos marcantes para a Freguesia neste período:  

- Em 2017 os incêndios que tanto afetaram as nossas populações; 

- Em 2019 a morte do nosso saudoso Antero Santos; 

- Em 2020 a pandemia pelo COVID-19. 

Apesar de todas as vicissitudes, o balanço dos últimos quatro anos de governação da Freguesia de 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz é positivo.  

Para a prossecução da realização de um trabalho profícuo foi fundamental o envolvimento da 
Assembleia de Freguesia, das Associações locais e IPSS´s e, sobretudo, da população para quem 
trabalhamos diariamente. São as PESSOAS que nos movem e, sem dúvida, foi para as PESSOAS que 
trabalhámos. 

Posto isto, deixa-se nota dos trabalhos relevantes desenvolvidos nos últimos quatro anos: 

•Conquista de fundos públicos (Fundo Recomeçar) que permitiu a aquisição de um trator, reboque 
e pá carregadora; 

5- Outros assuntos 
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• Aquisição de mini escavadora; 

• Aquisição de dez “barraquinhas“ de madeira para apoio às associações e essenciais no âmbito da 
COVID-19; 

• Instalação de tolde coberto no bar do Largo de Festas da Póvoa do Valado; 

• Criação de esplanada coberta no Parque Ribeirinho do Carregal; 

• Qualificação dos polidesportivos de Nariz, Nª Sra. de Fátima e Carregal (em curso); 

• Construção do Parque de Lazer de Requeixo e requalificação total do Parque de Merendas de Nª 
Sra. de Fátima; 

• Instalação dos parques infantis de Nª Sra. de Fátima e de Requeixo;  

• Requalificação das Fontes e Lavadouros locais; 

• Qualificação dos Cemitérios locais (pintura, construção de Columbários/Sepulturas, instalação de 
iluminação e criação de jardim); 

• Pavimentações em dezenas de estradas em todos os lugares da freguesia, estando ainda 
adjudicado mais 14 intervenções; 

• Compra de terrenos e realização da 1ª fase da obra do estacionamento Viso; 

• Pagamento de coima da extinta freguesia de Nariz à Segurança Social, num valor superior a 
60.000,00€ 

• Apoio às populações e comércio local no âmbito Covid-19; 

• Publicação semestral do Boletim da Freguesia; 

• Criação do Jardim do Foral de Requeixo; 

• Realização de Monumento de Memorial da Mamoa; 

• Comemoração do Dia Mundial da Criança, Magusto, Festa de Natal junto das nossas crianças e 
seniores; 

• Apoio nas atividades "Cultura Perto de Si" 

• Disponibilização de apoio à candidatura "Rota da Água" 

• Estabelecimento de acordos de cooperação com as várias associações/IPSS´s da freguesia, no 
valor superior a 50.000,00€ 

 
Nª Sra de Fátima, 24 de setembro de 2021  

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel António Costa da Silva 

 


