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Identificação 

Nome: Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Morada: Rua da Igreja n.º 40 3810-744 Nª Sra de Fátima 

NIF: 510833543 

Termo de Abertura 

Há-de servir este livro de ATAS à Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

 

Este livro vai ser assinado pelo(a) Secretário(a) 

O(A) Secretário(a) 

        Miguel António Costa da Silva 
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ATA N.º 1 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos vinte dias do mês de Outubro de dois mil e dezassete, às vinte e uma horas, 

reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
na sua sede em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------- 

- Primeira Reunião (artº 48 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro) ------------------------------ 

Verificada a conformidade formal do processo eleitoral foram declarados vogais da 
Junta de Freguesia os senhores Miguel António Costa da Silva e Carlos Alberto Martins 
Nunes. Da instalação resultou a eleição dos cargos dos membros do Executivo nos 
seguintes moldes: Presidente – Antero Marques dos Santos; Secretário – Miguel 
António Marques da Silva; Tesoureiro – Carlos Alberto Martins Nunes. ---------------------- 

Para efeitos de movimentação das contas bancárias, os movimentos ficarão sujeitos a 
duas das três assinaturas dos elementos do Executivo. ------------------------------------------- 

Na ausência do Presidente substitui-lo-á o Secretário do Executivo, o senhor Miguel 
António Costa da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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     ATA N.º 2 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 
Aos vinte e seis dias do mês de Outubro de dois mil e dezassete, às dez horas, 

reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: - 

1 - Incêndio 15 e 16 de Outubro ------------------------------------------------------------------------ 

No passado dia 15 de Outubro o país foi assolado por um enorme incêndio florestal 
que fustigou as populações. Também a nossa Freguesia foi bastante afetada tendo 
registado danos patrimoniais bastante avultados. No rescaldo de dois dias de grande 
aflição e amargura, a Junta de Freguesia entendeu por bem emitir o seguinte 
comunicado 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 
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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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Concessão de terreno para sepultura ------------------------------------------------------------ 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, 
designada por Sepultura n.º 9, Folha 89 - última fase, destinado a sepultura de uso 
particular e familiar a António Rodrigues Marques, residente na Rua do Ribeirinho I, 
n.º 28, 3810-585 Nariz. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - Concessão de terreno para sepultura ------------------------------------------------------------ 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 79 – Talhão 7, destinado a sepultura de uso 
particular e familiar a Maria Manuela Oliveira dos Santos, residente na Rua do 
Património, n.º 56 R/C Drto Mafamude, 4430-172 Vila Nova de Gaia. ------------------------ 

4 – Transferência de titularidade de sepultura ----------------------------------------------------- 

Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno 
no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de Fátima, designada por Sepultura n.º 50 – Talhão 6, 
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Rosa Simões Duarte, residente na 
Rua Direita, n.º 302 Póvoa do Valado 3810-771 Nª Sra de Fátima. ---------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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ATA N.º 3 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 
Aos trinta dias do mês de Outubro de dois mil e dezassete, às dez horas, 

reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz na sua sede em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos:  

1 – Biblioteca de Nariz ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberada a cedência da biblioteca de Nariz à Infância Missionária de Nariz em 
conjunto com a AJAN – Associação de Jovens de Nariz, durante o mandato 2017-2021 
e enquanto os pressupostos das suas atividades se mantiverem. ------------------------------ 

2 – Iluminação Cemitério de Requeixo --------------------------------------------------------------- 

Deliberado proceder à renovação da iluminação do cemitério e átrio da igreja de 
Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Sanitários Carregal ------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberada a entrega da gestão dos sanitários públicos junto à capela do Carregal à 
comissão da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5 – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de outubro, da OP n.º 
595 à 668. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de outubro da GR n.º 
257 à 269A. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 90 à 103. ---------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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ATA N.º 4 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 
Aos seis dias de novembro de dois mil e dezassete, às dez horas, reuniram os 

membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz na EB1 de 
Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Reunião Jardim de Infância de Requeixo -------------------------------------------------------- 

A pedido da nova educadora do ensino pré-escola o Executivo deslocou-se a esse 
estabelecimento de ensino. O encontro serviu fundamentalmente para que a nova 
educadora se apresentasse à Junta de Freguesia. -------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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ATA N.º 5 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos treze dias do mês de Novembro de dois mil e dezassete, às dez horas, 

reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
no edifício da Junta de Freguesia em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: ------ 

1 - Campanha Seia 2017 --------------------------------------------------------------------------------- 

O país e a nossa Freguesia estão lentamente a recuperar do choque que foi a perda 
provocada pelos incêndios de 15 e 16 de Outubro. A Junta de Freguesia esteve 
concentrada 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 Freguesia com duas 
toneladas de ração animal destinada a 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 a Junta de Freguesia foi 
conhecedora 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 Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, em parceria com as Paróquias de 
Requeixo, de Nª Sra de Fátima e de Nariz, apelaram à generosidade de todos na 
entrega de fardos de palha. 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. O transporte para Seia está previsto para o próximo dia 18 de 
Novembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Gratificação aos proprietários de cisternas ----------------------------------------------------- 

Ainda no seguimento dos incêndios de 15 de Outubro deliberou-se a atribuição de 
gratificação aos proprietários que colaboraram no combate dos incêndios na 
Freguesia. Deliberou-se reunir com essas pessoas no próximo dia 25 de novembro, 
para lhes agradecer e contribuir com o valor de 100€ (cem euros) a cada um para 
custear a despesa que tiveram com o combustível. -----------------------------------------------  

3 – Inauguração do piso sintético no campo do Barroca ----------------------------------------  

Está agendada para o próximo dia 3 de Dezembro a inauguração do piso sintético no 
campo desportivo da Associação Recreativa e Cultural da Barroca. --------------------------- 

Trata-se de um investimento global de 160.000 euros, financiado pela Câmara 
Municipal de Aveiro em três anos com uma primeira tranche de 60.000 euros 2017. A 
segunda, de 50.000 euros será paga em 2018 e a última em 2019. É uma importante 
aposta no desporto em geral, e no futebol de formação em particular, capacitando o 



9 
 

 

 

 

clube de condições para desenvolver a sua atividade principal, honrando um 
compromisso de vários anos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Esta associação, que conta já com 34 anos de vida, apoia os jovens na atividade 
desportiva quer em território nacional como internacional. Em 2004 foi reconhecida 
por Decreto Lei como pessoa coletiva de Utilidade Pública confirmando a sua 
idoneidade e a sua imprescindível contribuição para a prática desportiva e cultural no 
meio em que está inserida. ------------------------------------------------------------------------------- 

Doravante os seus jovens atletas terão melhores condições para a prática desportiva. A 
persistência, o empenho, o espírito de sacrifício e a dedicação que move estes atletas 
são de louvar, incentivar e apoiar. ----------------------------------------------------------------------  

4 - Fonte do Olho ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação da conclusão da requalificação da Fonte do Olho em Nariz. -------------------- 

5 – Iluminação de Natal -------------------------------------------------------------------------- 
Deliberada a aplicação de iluminação de Natal em todos os lugares da União de 
Freguesias nos moldes habituais de anos anteriores. --------------------------------------------- 

6 - Doação à Associação Desportiva de Requeixo ------------------------------------------------- 

Dada a urgência no corte de dois pinheiros queimados, propriedade da Junta de 
Freguesia, deliberou-se doá-los ao clube para uso no aquecimento de água nos seus 
balneários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - Propriedade rústica Artigo n.º 1839 -------------------------------------------------------------- 

Dada a proximidade de habitações e atendendo à fragilidade da madeira que se 
encontra queimada, deliberou-se vender a António Manuel Vieira Madaíl a madeira 
desta propriedade pelo valor 550€ (quinhentos e cinquenta euros). A totalidade do 
valor acordado será paga da seguinte forma: 450€ (quatrocentos e cinquenta euros) 
em numerário e lenha no valor de 100€ (cem euros) que será utilizada para 
aquecimento no Centro de Convívio de Requeixo. ------------------------------------------------- 

8 – Extensões de Saúde em Nª Sª de Fátima e Nariz ---------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------------------- 

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 foi também 
da conveniência dos interesses da população da Freguesia, intercedeu-se junto da 
Câmara Municipal de Aveiro, na pessoa do senhor Presidente, para que este interfira a 
favor das nossas comunidades. ------------------------------------------------------------------------- 
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9 – Clube Náutico e Desportivo de Requeixo ------------------------------------------------------- 

Deliberou-se efetuar nova tentativa de forma a dissolver o protocolo de colaboração 
existente entre o Clube e a Junta de Freguesia. Não sendo possível a Autarquia terá 
que seguir pelas vias judiciais. --------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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ATA N.º 6 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro de dois mil e dezassete, às dez 

horas, reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª 
Sra de Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados 
os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Atendimento de cidadão ---------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo recebeu o senhor Gonçalo Gonçalves residente em Requeixo. O munícipe 
veio dar a conhecer a sua disponibilidade para futuras ações de sensibilização e 
reflorestação da floresta a decorrer em 2018. Ele próprio assumiu o compromisso de 
desenvolver atividades nesse âmbito a partir de Janeiro do próximo ano e dar 
conhecimento à Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

2 - Gratificação aos proprietários de cisternas ----------------------------------------------------- 

O Executivo reuniu com os proprietários de cisternas que acudiram à população 
durante o fatídico incêndio de 15 e 16 de Outubro. Agradeceu-se o bem realizado em 
prol da comunidade e procedeu-se à atribuição de subsídio para combustível no valor 
de cem euros para cada proprietário. ----------------------------------------------------------------- 

3 - Campanha Seia 2017 ---------------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento desta campanha foram doados trezentos e setenta 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. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 – Largo de festas – Mamodeiro ---------------------------------------------------------------------- 

Apoio na melhoria das instalações existentes. Nesse local foram efetuadas pela 
Comissão de Festas de Nª Sra da Anunciação obras de ampliação do telheiro existente. 
A Junta de Freguesia suportou o custo de todo o material aplicado. --------------------------  

5 – Rua da Lavoura – Requeixo ------------------------------------------------------------------------- 

Realização de telhado no alpendre da senhora Mabília residente em Requeixo. Este 
trabalho foi realizado como contrapartida pela cedência de terreno para domínio 
público na Rua da Lavoura em Requeixo cumprindo o compromisso assumido pelo 
antigo executivo da extinta Junta de Freguesia de Requeixo. ----------------------------------- 

6 - Festa Natal ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberou-se proceder, conforme aconteceu nos anos anteriores, à realização de 
atividades natalícias para as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo da Freguesia, no 
próximo dia 14 de Dezembro. --------------------------------------------------------------------------- 

À semelhança do ano transato pretende-se proporcionar momentos de descontração 
natalícia às crianças que frequentam estabelecimentos escolares da Freguesia. Entre 
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jogos e sessões de leitura todas as crianças serão contempladas com este pequeno 
miminho que decorrerá em cada uma das escolas e IPSS. --------------------------------------- 

7 – Reflorestação ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberou-se aprovar a reflorestação de três propriedades da Junta de Freguesia 
situadas no Carregal. A iniciativa será assegurada pela empesa Krieventos e pela 
ANEFA – Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. ---------- 

8 - Aquisição de material informático ---------------------------------------------------------------- 

Deliberou-se adquirir de forma faseada material informático necessário para o 
desenvolvimento das atividades da Freguesia, nomeadamente um gravador para apoio 
das Assembleias de Freguesia e um computador portátil para apoio ao Executivo. ------- 

9 - Estágios Profissionais --------------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo à especificidade da candidatura, deliberou-se proceder à mesma na área 
da gestão autárquica. Os eventuais candidatos apoiarão no serviço atendendo ao 
previsível aumento de trabalho com a instalação do Espaço do Cidadão na Freguesia. -- 

10 – CEI – Contrato Emprego Inserção ---------------------------------------------------------------- 

Foi deferido pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, a colocação de 
seis pessoas na Freguesia. Ao abrigo da medida CEI estas pessoas executarão tarefas 
no âmbito da categoria de Assistente Operacional, designadamente o serviço de 
cantoneiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – Representação do Executivo ---------------------------------------------------------------------- 

Em função dos diversos convites recebidos foi deliberada a presença dos membros do 
Executivo nas seguintes cerimónias: convívio do Rancho Folclórico Nª Sª da Nazaré; 
Magusto Grupo Cultural e Recreativo da Taipa; Jantar de Natal Grupo Folclórico do 
Carregal; Inauguração campo sintético da Associação Recreativa e Cultural da Barroca; 
Jantar de Natal Associação Desportiva de Nariz. ---------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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ATA N.º 7 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos trinta dias do mês de Novembro de dois mil e dezassete, às dez horas, 

reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
na sua sede em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------- 

1 - Plano de Atividades e Orçamento para 2018 --------------------------------------------------- 

O Plano de Atividades e Orçamento para 2018 é condicionado pelos fundos legais 
atribuídos a esta Freguesia cujas principais receitas têm origem no Fundo de 
Financiamento de Freguesias (FFF) e Protocolos com o Município de Aveiro. -------------- 

As iniciativas que se pretende desenvolver poderão  ser a nível individual 
(exclusivamente da Junta) e a nível coletivo (desenvolvidas em parceria com o 
Município de Aveiro, outras Freguesias ou com Associações). ---------------------------------- 

Neste ano de 2018 reforçam-se os valores no âmbito do acordo de Delegação de 
Competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2017 que orça num total 
quer das Despesas como das Receitas no valor de €462.997,65 (quatrocentos e 
sessenta e dois mil, novecentos e noventa e sete euros e sessenta e cinco cêntimos). 
Na despesa o valor orçamentado está distribuído da seguinte forma: Despesa Corrente 
€219.240,00 e Despesa de Capital €243.757,65. ---------------------------------------------------- 

2 - GOP 2018: Definição das linhas orientadoras -------------------------------------------------- 

O Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz apresentará à 
Assembleia de Freguesia, para apreciação e votação, as atividades a desenvolver no 
ano de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Obras e Reparações ------------------------------------------------------------------------------ 
1.1.   Requalificação dos cemitérios: ----------------------------------------------------------------- 
   - Construção de sepulturas perpétuas nos cemitérios da freguesia ------------------ 

- Construção de parque de estacionamento no cemitério do Viso ------------------- 
1.2. Continuação da requalificação de fontes, logradouros, fontenários e cruzeiros 
 da Freguesia ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3. Pintura exterior do Centro Social da Taipa -------------------------------------------------- 
1.4. Construção de muros e passeios de acordo com o negociado com a Câmara 
 Municipal de Aveiro no âmbito as Delegações de Competências para o ano 
 2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.5.   Construção de Parque Infantil em Nª Sra de Fátima -------------------------------------- 
1.6.   Conclusão dos balneários do polidesportivo do Carregal -------------------------------- 
1.7.   Requalificação do polidesportivo de Nª Sra de Fátima ----------------------------------- 
1.8.  Requalificação da cobertura do salão Polivalente de Nª Sra de Fátima ------------- 
1.9.  Início do processo com vista à requalificação do Centro Social de Verba ----------- 
1.10.  Aplicação de placas toponímicas --------------------------------------------------------------  
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1.11.  Requalificação do espaço público no Barreiro/Almas junto à paragem de 
autocarro Taipa ------------------------------------------------------------------------------------ 

2.  Estradas e arruamentos --------------------------------------------------------------------------- 
2.1. Pavimentações de acordo com a Câmara Municipal de Aveiro ------------------------ 
2.2. Requalificação da EN235 ------------------------------------------------------------------------ 
2.3. Alargamento da Zona Industrial de Mamodeiro prevista na revisão do PDM ----- 
3. Ambiente e Turismo ----------------------------------------------------------------------------- 
3.1. Limpeza de valetas, passeios, aquedutos e espaços rurais, de acordo com o 

tratado em matéria de Delegação de Competências com a CMA --------------------- 
3.2. Construção do Jardim do Foral na Rua de S. Paio em Requeixo ----------------------- 
3.3. Construção de via ciclável e pedonal entre os Parques de Requeixo e do 

Carregal ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.4. Estudo para a requalificação do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima ------- 
3.5. Elaboração do projeto para a construção do salão multiusos no Parque de Nariz  
3.6. Colmatar as lacunas de árvores espaços em públicos designadamente 

Polivalente de Requeixo e Largo da Capela na Póvoa do Valado ---------------------- 
4. Instalação de serviços --------------------------------------------------------------------------- 
4.1 Inauguração do Espaço do Cidadão em Nª Sra de Fátima ------------------------------- 
5.  Imobilizado corpóreo ---------------------------------------------------------------------------- 
5.1. Referenciação GPS das propriedades da Freguesia --------------------------------------- 
5.2. Reflorestação das propriedades rústicas da Freguesia ---------------------------------- 
5.3. Loteamento da Rompida (Requeixo) e Areosa (Carregal) ------------------------------- 
6.  Cultura ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Celebrar o Dia da Freguesia --------------------------------------------------------------------- 
6.2. Criação de pista de pesca desportiva em Requeixo --------------------------------------- 
6.3. Conclusão do projeto e lançamento a concurso das obras do Museu da Terra - 

Requeixo --------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.4. Apoio às entidades e associações de carácter cultural, desportivo, social 

Educativo / recreativo da Freguesia ---------------------------------------------------------- 
7.  Educação e formação ---------------------------------------------------------------------------- 
7.1. Comemoração do Dia Mundial da Criança -------------------------------------------------- 
7.2. Promover atividades nas férias escolares --------------------------------------------------- 
7.3. Premiar os melhores alunos -------------------------------------------------------------------- 
7.4. Promover as atividades dos jardins-de-infância e escolas 1º ciclo -------------------- 
7.5. Cedência de salas e equipamentos para formação --------------------------------------- 
7.2. Promoção e divulgação de cursos/ações de formação ---------------------------------- 
8 .  Saúde ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Dinamização da V Edição da Feira da Saúde ------------------------------------------------ 
8.2. Apoio aos rastreios e recolhas de sangue --------------------------------------------------- 
8.3. Promoção de atividades de âmbito desportivo (fitness/ zumba/ hidroginástica) 

e culturais ------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.4. Apoio às três Extensões de Saúde da Freguesia ------------------------------------------- 
9.  Ação social ------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.1. Criação de loja social em colaboração com as Paróquias da Freguesia -------------- 
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9.2. Criação do movimento “União de Freguesias – Movimento Sénior” que 
proporcionará à população: passeios, natação, ginástica, dança, artesanato, etc. 

9.3. Colaboração com IPSS/Paróquias ------------------------------------------------------------- 
9.4. Aceitação de cidadãos condenados a cumprirem pena de “prestação de serviço 

comunitário à freguesia”, por solicitação do Tribunal da Comarca do Baixo 
Vouga ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.5. Apoio na promoção de sessões de esclarecimento (Exemplo: segurança, saúde, 
e outras) --------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  Recursos humanos ------------------------------------------------------------------------------- 
10.1. Recrutamento de CEI ----------------------------------------------------------------------------- 
10.2. Formação -------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.3. Avaliação de desempenho ---------------------------------------------------------------------- 
10.4. Recrutamento de estagiários para o desenvolvimento de novos projetos ---------  
11.  Transportes ----------------------------------------------------------------------------------------- 
11.1. Aplicação de novos abrigos para passageiros ---------------------------------------------- 
11.2. Estudar a implementação do sistema de transporte a pedido ------------------------- 

3 - Mapa de pessoal --------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado o Mapa de Pessoal para 2018 onde constam para a Categoria de Assistente 
Técnico dois postos de trabalho existentes e zero previstos e para a Categoria de 
Assistente Operacional três postos de trabalho existentes e zero previstos. ---------------- 

4 - Tabela de Taxas e Licenças -------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2018 conforme documento 
anexo. Procurou-se, de forma geral, manter os mesmos valores aplicados no ano em 
curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mantém-se a situação de a Câmara Municipal de Aveiro exercer competências ao nível 
do licenciamento de atividades ruidosas, arrumadores de carros e venda ambulante de 
lotarias. Posto isto e ainda pelo facto de a Freguesia não ter meios técnicos para o 
licenciamento do ruído decidiu este Executivo não contemplar estas taxas e licenças 
para o ano 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - Contrato Interadministrativo - Delegação de competências da Câmara Municipal 
de Aveiro na União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. -- 

Analisado o contrato interadministrativo de delegação de competências nesta União 
de Freguesias pelo Município de Aveiro entendeu este Executivo que é do interesse da 
Freguesia e dos seus habitantes prosseguir com a colaboração com a Câmara 
Municipal de Aveiro aprovando o contrato apresentado por unanimidade. Entre 
outros, este contrato de delegação de competências é uma ferramenta de colaboração 
entre as duas Autarquias essencial para o bom funcionamento da União de Freguesias.  

A verba representa um total de 223.150,00€ (duzentos e vinte e três mil, cento e 
cinquenta euros) e o total de 180 horas de máquina. Permitirão à União de Freguesias 
desenvolver trabalhos no âmbito da limpeza de valas e valetas, manutenção de jardins 
e espaços verdes, limpeza de bermas e passeios, pequenas reparações nos passeios, 
qualificação de caminhos rurais, manutenção de parques infantis, 
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manutenção/colocação de placas toponímicas, fontes, fontanários e tanques, 
manutenção do Polidesportivo da Associação Desportiva de Nariz, manutenção do 
polidesportivo de Nª Sra de Fátima, requalificação do salão polivalente de Nª Sra de 
Fátima, requalificação do Parque de Merendas em Nª Sra de Fátima (2ª fase), 
consolidação de estrada e talude e construção de parque de estacionamento junto ao 
Cemitério do Viso (2ª fase), montagem de Parque Infantil em Nª Sra de Fátima. ---------- 

6 - OPP 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 Junta de Freguesia 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. ----------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------ 

Todas as informações sobre esta iniciativa e sobre a proposta constam em Liga-te à 
Pateira: https://www.facebook.com/ligateapateira/---------------------------------------------- 

7 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de outubro, da OP n.º 
669 à 711. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de outubro da GR n.º 
270 à 296. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 104 à 117. --------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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ATA N.º 7 
 

ATA MINUTA 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 

Aos 30 dias do mês de Novembro de dois mil e dezassete, às vinte e uma horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
na sua sede em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------- 

Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco - Contrato Interadministrativo - Delegação de competências da Câmara 
Municipal de Aveiro na União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. -- 

Analisado o contrato interadministrativo de delegação de competências nesta União 
de Freguesias pelo Município de Aveiro entendeu este Executivo que é do interesse da 
Freguesia e dos seus habitantes prosseguir com a colaboração com a Câmara 
Municipal de Aveiro aprovando o contrato apresentado por unanimidade. Entre 
outros, este contrato de delegação de competências é uma ferramenta de colaboração 
entre as duas Autarquias essencial para o bom funcionamento da União de Freguesias.  

A verba representa um total de 223.150,00€ (duzentos e vinte e três mil, cento e 
cinquenta euros) e o total de 180 horas de máquina. Permitirão à União de Freguesias 
desenvolver trabalhos no âmbito da limpeza de valas e valetas, manutenção de jardins 
e espaços verdes, limpeza de bermas e passeios, pequenas reparações nos passeios, 
qualificação de caminhos rurais, manutenção de parques infantis, 
manutenção/colocação de placas toponímicas, fontes, fontanários e tanques, 
manutenção do Polidesportivo da Associação Desportiva de Nariz, manutenção do 
polidesportivo de Nª Sra de Fátima, requalificação do salão polivalente de Nª Sra de 
Fátima, requalificação do Parque de Merendas em Nª Sra de Fátima (2ª fase), 
consolidação de estrada e talude e construção de parque de estacionamento junto ao 
Cemitério do Viso (2ª fase), montagem de Parque Infantil em Nª Sra de Fátima. ----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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     ATA N.º 8 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 

 Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, às dez horas, 
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Nariz. Foram tratados os seguintes 
assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 – Clube Náutico e Desportivo de Requeixo ------------------------------------------------------- 

Em face das comunicações da Junta de Freguesia datadas de 04/05/2017 (correio 
registado com AR) e de 15/11/2017 (e-mail enviado para marlisareis83@hotmail.com), 
bem como no seguimento de diversas conversas informais dado que: ----------------------- 

- O Clube Náutico e Desportivo de Requeixo não esteve federado nas épocas 
desportivas de 2015, 2016 e 2017; --------------------------------------------------------------------- 

- Pelo ofício deste Clube dirigido à Junta de Freguesia registado com AR datado de 
08/09/2016 o Executivo tomou conhecimento da decisão do Clube Náutico e 
Desportivo de Requeixo da dissolução da direção e "consequente cessão de atividade 
do clube"; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Não está a ser cumprido o preceituado na Cláusula Quinta - Direitos e Deveres do 
Protocolo de Colaboração designadamente: o segundo outorgante não está a 
assegurar a limpeza e higiene dos espaços bem como não está a utilizar as instalações 
cedidas exclusivamente para o desenvolvimento e fomento das atividades objeto da 
associação; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado em Assembleia de Freguesia de 19/12/2017 a rescisão com o Protocolo 
vigente até então. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim, a Junta de Freguesia comunicará novamente com o Clube e solicitará a retirada 
imediata de todo o espólio do Clube até ao dia 31 de janeiro de 2018. ---------------------- 

2 - Concessão de terreno para sepultura ------------------------------------------------------------ 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 213 – Talhão 8, destinado a sepultura de uso 
particular e familiar a Maria Fernanda Vieira da Cruz Marques, residente na Rua 
Direita, n.º 86 Carregal 3800-885 Requeixo. --------------------------------------------------------- 

3 - Alterações Orçamentais 2017 ----------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Alterações Orçamentais das Despesas para o ano 2017 
que se encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. --------------- 

4 - Alteração PPI 2017 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovada a 7ª Alteração ao PPI para o ano 2017 que se encontra arquivada nos 
serviços administrativos desta autarquia. ------------------------------------------------------------ 
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5 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de outubro, da OP n.º 
712 à 799. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de outubro da GR n.º 
297 à 338. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 21 até à 40 e Guias 
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 118 à 141. -------------------------------------------- 

9 – Mensagem de Natal 2017 --------------------------------------------------------------------------- 

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 o Executivo faz votos de Boas Festas a todas as famílias da 
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. Desejamos profundamente que, 
durante todo o novo ano que se avizinha, este espírito natalício esteja presente em 
todos os lares da nossa freguesia. ---------------------------------------------------------------------- 
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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 enviamos 
também uma palavra de solidariedade. --------------------------------------------------------------- 

Deixamos uma especial saudação a todos aqueles que pelas mais diversas razões 
(doença, desemprego, pobreza, morte...) terão um Natal mais triste. A esses fazemos 
votos de confiança e de fé no Deus Menino que nasceu pobre e abandonado por todos 
no presépio Belém! ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em nome do Executivo da Junta de Freguesia desejamos 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 


