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ATA N.º 15 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 

 
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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: ----------------------------------- 

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

1 - Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2017 a 31/12/2017 ------------- 

Analisado o relatório de atividades e contas de gerência referente ao período de 
01/01/2017 a 31/12/2017, este foi aprovado por unanimidade. Da análise dos Fluxos 
de Caixa resulta o saldo para a gerência seguinte no valor de 103.202,76€ (cento e três 
mil, duzentos e dois euros e oitenta e setenta e seis cêntimos) sendo que 101.917,78€ 
(cento e um mil, novecentos e dezassete euros e setenta e oito cêntimos) respeitam à 
Execução Orçamental e 1284,98€ (mil, duzentos e oitenta e quatro euros e noventa e 
oito cêntimos) às Operações de Tesouraria. --------------------------------------------------------- 

2 - Revisão Orçamental 2018 ---------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 1ª Revisão Orçamental para o ano 2018 onde constam as seguintes 
alterações significativas: introdução da rúbrica 16.01.01 referente a saldo da gerência 
anterior na posse do serviço. ---------------------------------------------------------------------------- 

3 – Revisão PPI ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos que resultou da 
introdução do saldo da gerência anterior na posse do serviço. --------------------------------- 

4 - Aprovação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais em 
31/12/2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisado e aprovado o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais 
em 31/12/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – Adjudicação da construção do Parque Infantil em Nª Sª de Fátima --------------------- 

Consultadas três empresas do ramo e analisadas as propostas apresentadas optou-se 
pela entrega do trabalho à empresa Soinca por ter sido a que apresentou o valor final 
mais baixo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - Telheiro e mesas Parque Ribeirinho do Carregal ---------------------------------------------- 

Adjudicação à empresa Carmo Wood da execução de telheiro com mesas para instalar 
no Parque ribeirinho do Carregal. Note-se que esta obra será executada em terreno da 
propriedade da Junta de Freguesia contíguo ao parque. ----------------------------------------- 
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7 – Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima – Ponto de situação ----------------------------- 

Dado que não houve quaisquer desenvolvimentos desde a última reunião com o 
diretor do Aces e estando o prazo amplamente ultrapassado, o Executivo solicitou por 
escrito reunião com caráter de urgência. Não tendo sido atendido o pedido voltou-se a 
insistir. Até à data não foi agendada qualquer reunião. ------------------------------------------ 

Entretanto, a funcionária administrativa que presta serviços nas extensões de saúde de 
Nª Sra de Fátima e de Requeixo esteve de baixa médica pelo período de cerca de dois 
meses entre o final de janeiro e o final de março. Neste período de tempo o Aces 
apenas deslocou uma funcionária para assegurar o serviço pelo período de apenas dois 
dias. O atendimento por todo o período de tempo restante foi assegurado pelos 
serviços administrativos da Junta de Freguesia. No entanto, mesmo tendo esta 
situação em mãos, a preocupação do Aces foi de, a partir de 1 de Março dispensar a 
colaboração da Junta de Freguesia na extensão de saúde de Nariz colocando ao serviço 
nesse local funcionária própria. De realçar que, por quase todo o mês de Março em 
Requeixo e Nª Sra de Fátima os serviços de ambas as extensões de saúde estiveram 
desprovidas de atendimento administrativo assegurado pelo Aces. 

Dada a pressão exercida pelos utentes na Junta de Freguesia provavelmente vir-nos-
emos na obrigação de usar os meios da comunicação social para que as nossas 
pretensões sejam escutadas e atendidas. ------------------------------------------------------------ 

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

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 15 

 
ATA MINUTA 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 

 
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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: ----------------------------------- 
Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2017 a 31/12/2017 ------------- 
Analisado o relatório de atividades e contas de gerência referente ao período de 
01/01/2017 a 31/12/2017, este foi aprovado por unanimidade. Da análise dos Fluxos 
de Caixa resulta o saldo para a gerência seguinte no valor de 103.202,76€ (cento e três 
mil, duzentos e dois euros e oitenta e setenta e seis cêntimos) sendo que 101.917,78€ 
(cento e um mil, novecentos e dezassete euros e setenta e oito cêntimos) respeitam à 
Execução Orçamental e 1284,98€ (mil, duzentos e oitenta e quatro euros e noventa e 
oito cêntimos) às Operações de Tesouraria. --------------------------------------------------------- 
2 - Revisão Orçamental 2018 ---------------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 1ª Revisão Orçamental para o ano 2018 onde constam as seguintes 
alterações significativas: introdução da rúbrica 16.01.01 referente a saldo da gerência 
anterior na posse do serviço. ---------------------------------------------------------------------------- 
3 – Revisão PPI ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos que resultou da 
introdução do saldo da gerência anterior na posse do serviço. --------------------------------- 
4 - Aprovação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais em 
31/12/2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Analisado e aprovado o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais 
em 31/12/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 16 
 

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

 
 
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 - Procedimento Concursal ----------------------------------------------------------------------------- 

Foi publicada, em 29 de dezembro de 2017, a Lei n.º 112/2017, destinada à 
regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou 
tenham exercido funções que correspondam a necessidades permanentes da 
Administração Pública, das autarquias locais e de entidades do sector empresarial do 
Estado ou do sector empresarial local. ---------------------------------------------------------------- 

Assim, de acordo com a legislação em vigor, encontram-se abrangidas pelo 
procedimento em causa todas as situações de exercício de funções que correspondam 
a necessidades permanentes dos órgãos das freguesias, municípios, entidades 
intermunicipais, associações de municípios, associações de freguesias e no setor 
empresarial local. O procedimento permite regularizar a situação das pessoas que 
exerçam ou tenham exercido as funções em causa no período entre 1 de janeiro e 4 de 
maio de 2017, ou parte dele, e durante pelo menos um ano à data do início do 
procedimento concursal de regularização e, também, nos casos de exercício de 
funções no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ao abrigo de contratos 
emprego-inserção, as que tenham exercido as mesmas funções nas condições 
referidas no proémio, durante algum tempo nos três anos anteriores à data do início 
do procedimento concursal de regularização. Quanto às autarquias locais, o 
reconhecimento de tais situações deverá ser concretizado por decisão do respetivo 
órgão executivo donde resulte que as funções exercidas correspondem a necessidades 
permanentes e que o vínculo jurídico é inadequado. --------------------------------------------- 

Reconhecida que é a existência de trabalhadores que estiveram ao serviço desta Junta 
de Freguesia exercendo funções nos termos supra indicados, torna-se urgente 
desencadear o respetivo procedimento concursal. ------------------------------------------------ 

O procedimento concursal aberto nos termos da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro, 
segue o disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril. No âmbito da designação do 
júri, e de acordo com o nº 2 do artigo 20º desta última lei referida, o júri é designado 
pelo dirigente máximo do órgão ou serviço. Desta forma, o Sr. Presidente designa os 
seguintes membros para a constituição do júri: ---------------------------------------------------- 

- Presidente: Miguel António Costa Silva (Secretário do Executivo) ---------------------------- 

- 1º Vogal Efetivo: Carlos Alberto Martins Nunes (Tesoureiro do Executivo) ---------------- 
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- 2º Vogal Efetivo: Lino da Silva Neves (membro da Assembleia de Freguesia) ------------- 

- 1º Vogal Suplente: Nuno Alexandre Almeida (Presidente da Assembleia de Freguesia)  

- 2º Vogal Suplente: Judite Maria Laranjeira Dias (Primeira Secretária Assembleia de 
Freguesia). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Trabalho comunitário -------------------------------------------------------------------------
Aceitação de prestação de serviço comunitário dos cidadãos João Rodrigues Melo e 
Rúben André da Silva Rocha por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação 
Regional de Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 120h, e 40h 
respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – 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 282 – Talhão 4, 
destinado a capela de uso particular e familiar a Maria Marques Ricarte, residente na 
Rua da Cumieira, n.º 41, Póvoa do Valado, 3810-767 Nª Sra de Fátima. --------------------- 

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

06 de Abril - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Feira da Saúde ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de abril, da OP n.º 165 à 
212. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de abril da GR n.º 73 à 
99. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 11 até à 14 e Guias 
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 43 à 56. ------------------------------------------------ 

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

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 17 
 

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

 
 
Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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 - Alterações Orçamentais 2018 ----------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 1ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2018 que se encontra 
arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------- 

2 - Alteração PPI 2018 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovada a 1ª Alteração ao PPI para o ano 2018 que se encontra arquivada nos 
serviços administrativos desta autarquia. ------------------------------------------------------------ 

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 220 – Talhão 8, destinado a sepultura de uso 
particular e familiar a Maria Helena Marques dos Santos Costa, residente na Rua de 
Sto António, n.º 9, Mamodeiro, 3810-753 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 18 
 

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

 
 
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, 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 - Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima --------------------------------------------------------- 

Esgotadas outras vias sem que haja uma solução para a situação atual de cuidados de 
saúde, a Junta de Freguesia convocou uma ação de protesto para o passado dia 21 de 
maio. Em conjunto com a população reivindicou atendimento médico regular para Nª 
Sra de Fátima. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O protesto contou com a participação de cerca de uma centena de pessoas, alguns 
meios e comunicação social e diversos representantes de várias forças políticas. Desta 
manifestação resultou que as diversas forças políticas fizessem o assunto ser debatido 
em Assembleia Municipal e na Assembleia da República. Embora o assunto tenha já 
sido abordado não há, para já, consequências práticas desta manifestação. --------------- 

Decorre atualmente a recolha de assinaturas em forma de abaixo-assinado em favor 
de mais atendimento médico em Nª Sra de Fátima. ----------------------------------------------- 

As Diretor do ACES Baixo Vouga, Dr. Pedro Almeida, foram dirigidas publicamente as 
seguintes palavras: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Junta de Freguesia colabora, sempre que possível, para o bom funcionamento do 
serviço: - Apoio aos serviços administrativos; - Apoio aos serviços de limpeza; - 
Realização de obras de manutenção; - Pequenas reparações. ---------------------------------- 

- Desde 2009 o período de tempo em que os vários médicos de família colocados em 
Nª Sra de Fátima estiveram ausentes foi muito superior ao que estiveram ao serviço. -- 

– Destas constantes ausências resultou que muitos utentes se viram na obrigação de 
procurar outros serviços, mas sempre na esperança de regressar ao seu serviço de 
saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Atualmente em Nª Sra de Fátima há apenas consultas à 2ª feira à tarde para alguns 
utentes. Os restantes utentes têm que se dirigir a Nariz. ----------------------------------------- 

- É incompreensível como é que até há pouco tempo os utentes de Nariz de 
planeamento familiar, saúde materna e saúde infantil tinham que deslocar a Nª Sra de 
Fátima alegadamente por falta de condições e agora acontece o oposto. O que 
mudou? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apenas solicitamos a deslocação do médico dois dias por semana tal como acontecia 
anteriormente. Pois é muito mais fácil deslocar o médico do que os utentes idosos e 
sem transporte. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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– Claramente a gestão do serviço é parcial, desorganizada e danosa para os interesses 
do utente. Há um desinteresse e falta de consideração total não só pelos utentes, 
como pela entidade que eles elegeram para defesa dos seus direitos – a Junta de 
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Infelizmente Nª Sra de Fátima é apenas a ponta do iceberg do verdadeiro problema. 
Que futuro terão as Extensões de Saúde de Requeixo e de Nariz? E os seus utentes? O 
médico ao serviço em Requeixo está praticamente em idade de reforma. O médico ao 
serviço em Nariz já encetou vários contactos para sair daquele serviço. Enquanto isso, 
a Extensão de Saúde de Eixo continua a “recrutar” os utentes de Requeixo obrigando-
os mesmo à sua inscrição nesse local (caso do planeamento familiar); Unidades de 
Saúde Familiares criadas recentemente continuam a fazer-se servir dos nossos utentes 
(caso da USF de Oliveirinha e USF de Esgueira); A Unidade de Saúde da Palhaça 
continua a absorver utentes de Nariz (Palhaça é de outro Concelho, mas pertente ao 
ACeS Baixo Vouga). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Somos cidadãos com DEVERES, mas também com DIREITOS. E um direito fundamental 
consagrado na Constituição da República Portuguesa, é o Direito à SAÚDE. Lutamos, 
por isso, a favor dos cidadãos indefesos. ------------------------------------------------------------- 

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

Para os meios de comunicação social seguiu a seguinte informação: ------------------------- 

Mote da manifestação ------------------------------------------------------------------------------------ 

“Por uma Extensão de Saúde em Nª Sra de Fátima com atendimento regular! 
 
Para alguns utentes, a Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima apenas tem 
atendimento médico às segundas-feiras à tarde, marcadas no momento e por ordem 
de chegada. Para os restantes, estes são obrigados a deslocar-se à Extensão de Saúde 
de Nariz (a cerca de 10km e sem transportes públicos). ------------------------------------------ 

Vários utentes viram-se obrigados a mudar para outras unidades de saúde. Outros não 
têm solução para a sua situação atual de saúde. Na freguesia existem muitos doentes 
crónicos. Não há transportes públicos que estabeleçam a ligação entre as três extintas 
Freguesias, o que dificulta ainda mais as opções. -------------------------------------------------- 

A população de Nª Sra de Fátima precisa de mais atendimento médico. Exigimos uma 
rápida resposta. Temos direito a um serviço público de saúde à medida das 
necessidades da população. ------------------------------------------------------------------------------ 

PRETENDE-SE APENAS QUE O MÉDICO COLOCADO EM NARIZ PASSE A DAR 
CONSULTAS EM Nª SRA DE FÁTIMA DOIS DIAS POR SEMANA TAL COMO ACONTECIA 
ANTERIORMENTE. ESTA SOLUÇÃO NÃO ACARRETARÁ QUAIS CUSTOS 
EXTRAORDINÁRIOS PARA A ENTIDADE COMPETENTE. APENAS TERÁ QUE DESLOCAR 
OS RECURSOS HUMANOS ATUAIS.” ------------------------------------------------------------------- 
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Contextualização ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A Freguesia é composta pelas três extintas Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tem uma área total de 32,31km2 e fica situada na periferia do Concelho de Aveiro; --- 

- É maioritariamente rural e não dispõe de rede de transportes públicos que 
estabeleçam a ligação entre os diversos lugares da Freguesia; --------------------------------- 

- Sendo a população maioritariamente idosa muitos deslocam-se a pé ou de bicicleta;  

- A sua densidade populacional é de 4564 habitantes distribuídos por Requeixo (1198), 
Nª Sra de Fátima (1911) e Nariz (1455) - Censos 2011; -------------------------------------------- 

- Ao nível da Saúde a União de Freguesias dispõe de três Extensões de Saúde: 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz; -------------------------------------------------------------------- 

- Estas 3 extensões compõem a UCSP - Aveiro II juntamente com a Extensão de Saúde 
de Eixo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Os serviços garantem agendamento nas  Consultas de Adultos, Diabetes, 
Hipertensão, Saúde Infantil, Saúde Materna e Planeamento Familiar; --------------------- 

- Nos últimos anos o serviço de saúde tem sido bastante afetado, sobretudo para os 
utentes de Nª Sra de Fátima. O médico ao serviço até 2013 esteve ausente por longos 
períodos de tempo consecutivos. Esta ausência implicou que muitos utentes fossem 
deslocados para Unidades de Saúde Familiar ou outras Extensões de Saúde; -------------- 

- Desde Outubro de 2013 estiveram ao serviço das Extensões de Saúde de Requeixo, 
de Nª Sra de Fátima e de Nariz: Dra Celeste Lincho, Dr. Filipe Prazeres, Dr. Joaquim 
Salsono, Dr. José Marcelino, Dr. Nelson Simões, Dra Ana Margarida Neto e Dr. 
Francisco Fraga; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tem sido uma grande rotatividade de clínicos que, entre outras coisas, tem 
provocado a deslocação de utentes para outras Unidades de Saúde; ------------------------- 

- Por outro lado, é uma situação que não abona o verdadeiro papel do Médico de 
Família no sentido deste cuidar dos utentes no contexto das suas famílias, 
comunidades e culturas considerando fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais 
recorrendo ao conhecimento e à confiança gerados pelos contactos repetidos; --------- 

- A reorganização dos serviços nos Cuidados de Saúde Primários tem vindo a 
desenvolver-se em Aveiro com a entrada em funcionamento de novas Unidades de 
Saúde Familiar (USF); -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Destas USF, duas delas criadas mais recentemente (Oliveirinha e Esgueira), 
absorveram parte dos utentes de Nª Sra de Fátima por vezes com base no contacto 
direto aos utentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Considerações finais: -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apesar de a Saúde não ser uma das competências desta Autarquia Local, procuramos 
o bem-estar dos munícipes e apoiamos a população na reivindicação dos seus direitos; 
- A Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz tudo tem feito para colaborar na 
criação de condições para manter ao serviço as três extensões de saúde 
designadamente ao nível de pequenos concertos, obras, manutenção e 
disponibilização de recursos humanos quer para o serviço de limpeza, quer para apoio 
aos serviços administrativos; ---------------------------------------------------------------------------- 

- Em vários momentos, quer pessoalmente, quer por troca de correspondência, a Junta 
de Freguesia teve oportunidade de transmitir as suas preocupações ao Sr. Diretor do 
Aces (ao atual Dr. Pedro Almeida e ao anterior Dr. Manuel Sebe); ---------------------------- 

- É inaceitável que as USF de Esgueira e Oliveirinha aliciem os utentes residentes na 
nossa Freguesia para se inscreverem nesses serviços; -------------------------------------------- 

- É inaceitável que Eixo obrigue as utentes de Requeixo e o seu agregado familiar a 
mudarem de serviço; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Manifestamos a nossa total solidariedade para com os utentes e juntamos a nossa voz 
a tantas outras vozes de protesto na esperança de que este nosso alerta sirva para 
fazer parte de uma solução. ------------------------------------------------------------------------------ 

2 - Protocolos Associações ------------------------------------------------------------------------------- 

Uma associação organizada em que o verdadeiro interesse é o bem de todos, 
sobrepondo-se ao interesse individual, contribui para a dinamização da sociedade. O 
movimento associativo desempenha um papel insubstituível no contexto social global, 
fornecendo um contributo essencial no bem-estar das populações. -------------------------- 

O associativismo promove ainda valores importantes como os da solidariedade, 
autonomia, cidadania e trabalho voluntário que, por sua vez, proporcionam o 
surgimento de novas ideias para melhorar cada vez mais a vida de cada indivíduo 
enquanto membro de uma sociedade. ---------------------------------------------------------------- 

Dada a necessidade de estimular o funcionamento das associações da freguesia e 
apoiar as atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva e recreativa a 
Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz estabelecerá no final deste 
mês de maio diversos Protocolos de Cooperação com várias Associações e IPSS’S da 
Freguesia. Este apoio visa à prossecução de obras ou eventos de interesse para a 
freguesia bem como a promoção e execução de projetos de intervenção comunitária 
nas áreas da ação social, cultura e desporto. -------------------------------------------------------- 

3 - Trabalho comunitário -------------------------------------------------------------------------
Aceitação de prestação de serviço comunitário dos cidadãos Diogo Carlos Goulap 
Delande, Luís Filipe Jesus Fernandes, Pedro Nuno Rodrigues e Mª Isabel Fátima 
Campina Nunes por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de 
Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 250h, 120h, 80h e 200h 
respetivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 de maio – Centro Social de Requeixo – Quinta da Medela – Subsídios agrícolas ------- 

13 de maio - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – almoço 
da padroeira -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 a 21 de maio – Sala de atendimento JF em Nª Sra de Fátima – CMA – Exposição de 
ilustrações infantis do livro “O Cuquedo” ------------------------------------------------------------- 

20 de maio – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Comissão de Festas Sto António – 
Passeio de motorizadas ----------------------------------------------------------------------------------- 

29 de maio - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Concurso interinstitucional de bolos ------------------------------------------------------- 

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

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de maio, da OP n.º 213 à 
298. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de maio da GR n.º 100 à 
168. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovada a Guia de Recebimento de Tesouraria GRT n.º 57. ------------------------------------ 

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

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 19 
 

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

 
 
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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 - Dia mundial da criança -------------------------------------------------------------------------------- 

Foi com muita honra e muito orgulho que em 1 de junho de 2018 - Dia Internacional da 
Criança, a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz inaugurou espaço 
dedicado às crianças – o Parque Infantil de Nª Sra de Fátima. Trata-se de um 
empreendimento levado a cabo pela Junta de Freguesia em parceria com a Câmara 
Municipal de Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A obra visou a beneficiação e adaptação da praceta próxima da sede da Junta de 
Freguesia de modo a oferecer melhores condições de bem-estar aos habitantes, 
sobretudo às crianças. No local foram também implantados equipamentos geriátricos. 

O resultado final é um atrativo e moderno parque dividido em duas áreas específicas: 
parque infantil e equipamento geriátrico. Resulta assim num espaço intergeracional de 
avós, pais e netos. Este empreendimento vem acrescentar valor e qualidade a este 
lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A inauguração foi presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia e o Presidente da 
Câmara Municipal. Estiveram presentes as crianças do 1º Ciclo, Jardins-de-infância e 
IPSS’s da Junta de Freguesia, as suas professoras, educadoras e auxiliares e demais 
cidadãos da freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------  

A inauguração foi totalmente dedicada às crianças. Foram elas que abrilhantaram o 
momento. Ao longo do dia os meninos usufruíram não só dos equipamentos do novo 
Parque Infantil, mas tiveram também a oportunidade de participar em jogos 
tradicionais, na modelagem de balões e em pinturas faciais. ----------------------------------- 

O desejo do Executivo da Junta de Freguesia é que os seus cidadãos e todos visitantes 
usufruam das potencialidades destes novos equipamentos. ------------------------------------ 

2 - Torneio Manuel Neto --------------------------------------------------------------------------------- 

A Associação Recreativa e Cultural do Barroca com 35 anos de vida conta já com a 
organização do 19º Torneio de Futebol Juvenil – Torneio Manuel Neto. A sua 
contribuição é imprescindível para a prática desportiva e cultural no meio em que está 
inserida. Ser parceiro neste prestigiante Torneio é motivo de grande satisfação e 
orgulho para a Junta de Freguesia. Iniciativas como esta devem ser apoiadas e 
multiplicadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

No ano passado foi possível concretizar o grande sonho do clube – a aplicação do piso 
sintético. Doravante os jovens atletas terão melhores condições para a prática 
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desportiva não só durante este Torneio como também no decorrer das atividades 
regulares. São de realçar a dedicação dos jovens e dos seus familiares, o espírito 
desportivo, a perseverança e dedicação. ------------------------------------------------------------- 

Esperamos que o torneio que se realizará de 15 a 16 de junho tenha o mesmo sucesso 
que todos os outros já realizados e decorra no maior espírito de camaradagem, 
convívio e civismo como disso tem sido exemplo. ------------------------------------------------- 

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

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 20 
 

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

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, 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 - Passeio sénior ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz realizou no dia 21 de junho 
o seu ‘Passeio Sénior’ anual. Este ano o nosso destino foi esta bela cidade de Vila Nova 
de Cerveira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao longo de todo o dia a população que se juntou para esta iniciativa, cerca de 
duzentos excursionistas, teve a oportunidade de conviver e criar momentos de união e 
divertimento. Pretende-se que esta iniciativa corte as rotinas habituais e traga convívio 
e diversão à vida dos nossos seniores cumprindo-se, assim, um importante papel 
social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tudo fazemos para que este dia seja do agrado de todos: desde os locais a visitar até 
ao almoço que escolhemos sempre pelo melhor! Temos que referir também aqueles 
que já partiram e que sempre foram a nossa companhia nestas viagens. --------------------  

Envelhecer é uma dádiva que deve ser encarada não como uma perda de habilidades, 

mas como uma oportunidade para transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da 

vida. Tenha sempre presente que a pele enruga-se, o cabelo embranquece, os dias 

convertem-se em anos... Mas o que é importante não muda! A força e convicção não 

têm idade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Dia da Comunidade Paroquial Nariz --------------------------------------------------------------  

Integrado no Dia da Comunidade Paroquial de Nariz esteve a apresentação da 
Orquestra Filarmonia da Beiras por intermédio desta Junta de Freguesia. A 
apresentação decorreu na Igreja Matriz de S. Pedro. Acorreram muitas pessoas para o 
evento e o reportório apresentado veio dignificar ainda mais este dia de festa. ----------- 

3 - Exposição o “Cuquedo” ------------------------------------------------------------------------------ 

Decorreu na sede da Junta de Freguesia uma exposição infantil “O Cuquedo” 
vocacionada para as crianças. O Cuquedo é uma obra literária com menção especial do 
Prémio Nacional de Ilustração. -------------------------------------------------------------------------- 

4 - Caminhada Liga Portuguesa contra o cancro --------------------------------------------------- 

Apoio logístico na divulgação e aceitação de inscrições para caminhada solidária 
organizada a nível nacional pela Liga portuguesa contra o cancro. Disponibilização do 
solicitado designadamente fruta e águas. ------------------------------------------------------------ 



49 
 

 

 

 

 

5 – Ausência Presidente da Junta ---------------------------------------------------------------------- 

Estando premente a ausência do presidente da Junta de Freguesia foi decidido por 
unanimidade que, na sua ausência, substitui-lo-á o Secretário Miguel Silva. ---------------- 

6 – Trabalhos realizados --------------------------------------------------------------------------------- 

Dos diversos trabalhos realizados no primeiro semestre do ano destacam-se: ------------- 

- Aplicação de cobertura junto ao bar/wc no largo da Capela da Póvoa do Valado há 
muito desejada. Desta forma dignifica-se o espaço do largo de festas. ----------------------- 

- Aplicação de gradeamento interior no salão polivalente de Nª Sª de Fátima 
permitindo assim maior segurança na sua utilização sobretudo pelas crianças. ------------  

- Limpeza dos jacintos na Pateira de Requeixo. Face à inércia das entidades 
competentes e perante a conjuntura de propagação da espécie, a Junta de Freguesia 
tomou a iniciativa da sua limpeza. ---------------------------------------------------------------------- 

- Construção de sepulturas perpétuas nos cemitérios de Nariz e de Requeixo. Face à 
necessidade premente de novas sepulturas dado que as existentes (disponíveis) eram 
manifestamente insuficientes. --------------------------------------------------------------------------  

- Aplicação de placas toponímicas dotando assim a Freguesia de melhor sinalização 
toponímica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Construção de Parque Infantil em Nª Sra de Fátima. O espaço foi dignamente 
inaugurado no dia Mundial da Criança. Está otimamente localizado e desde a sua 
inauguração tem sido sobejamente utilizado. ------------------------------------------------------- 

- Construção de estrutura de apoio (mesas e telheiro) no parque ribeirinho do 
Carregal. Esta estrutura permitirá a todos os usurários deste parque uma utilização 
plena de todas as suas qualidades. --------------------------------------------------------------------- 

- Conclusão do projeto de requalificação do Parque de merendas de Nª Sª de Fátima. 
Este projeto será brevemente implementado dando nova vida ao parque de merendas 
de Nª Sra de Fátima destruído por temporal. -------------------------------------------------------- 

- Requalificação de passeios junto à sede da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima. -- 

- Requalificação do polidesportivo de Nª Sª de Fátima dando assim mais dignidade ao 
espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Alargamento de vias com construção muros na Rua do Gorgulho e Rua da Capela – 
Carregal e construção de passeios na Rua do Ramal e Rua do Gocho – Póvoa do 
Valado. Requalificação de "rotunda " na Póvoa do Valado. -------------------------------------- 

Destaca-se ainda o apoio na ação voluntariado na floresta promovida pela associação 
Alvorecer Portugal bem como a plantação de oliveiras no Centro Social do Carregal e 
Fonte S. Paulus e a de sobreiros no Centro Social de Requeixo. -------------------------------- 
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7 - Alteração Orçamental 2018 ----------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 2ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2018 que se encontra 
arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------- 

8 - Alteração PPI 2018 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovada a 2ª Alteração ao PPI para o ano 2018 que se encontra arquivada nos 
serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------- 

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

16 e 17 de junho - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Barroca – Torneio Manuel Neto - 

22 de junho – Centro Social de Requeixo - Encerramento ano escolar EBI Requeixo ------ 

28, 29 e 30 de junho – Parque de Merendas de Nariz – Paróquia de Nariz – Festejos em 
honra de S. Pedro ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ----------------------------------- 

Importa referir também o apoio logístico de divulgação e disponibilização de sala para 
a formação de higiene e segurança no trabalho que decorreu na sede da Junta de 
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – Ordens de Pagamento ------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de junho, da OP n.º 299 à 
382. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de junho da GR n.º 169 à 
222. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 15 até à 16 e Guias 
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 58 à 84. ------------------------------------------------ 

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

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   

 

 


