Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
Município de Aveiro

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de
Assembleia de Freguesia a 26 de Junho

(Período de Maio e Junho de 2018)

Ex.mo Sr. Presidente,
Ex.mos Senhores Membros da Assembleia de Freguesia,

COMUNICAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

Nesta comunicação escrita procurar-se-á, de forma sucinta, relatar todos os trabalhos
desenvolvidos na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no período supra
mencionado.
----------------------------------------------RELATÓRIO--------------------------------------------------

1- Serviço Administrativo
- Preenchimento mensal em suporte informático de toda a informação solicitada pela DGAL
(Direção Geral das Autarquias Locais) na aplicação do SIIAL (Sistema Integrado da Informação das
Autarquias Locais) e SinPocal Centro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais):


Recursos Humanos



Pagamentos em atraso



Fundos disponíveis

- Entrega da relação de remunerações, emissão de guias e pagamento da Segurança Social;
- Entrega das contribuições ADSE em suporte informático;
- Continuidade do arquivo informático de documentação/informação referente aos Cemitérios da
Freguesia;
- Divulgação assertiva e contínua de ofertas de emprego (em suporte papel e informático);
- Contabilidade Autárquica;
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- Tratamento de correspondência;
- Atualização da base de dados eleitoral/SIGRE;
- Atendimento ao público;
- CTT – Posto de Correios de Requeixo;
- Posto de venda AveiroBus;
- Dinamização da página do facebook e página Web da Freguesia com informações diversas
(eventos, notícias, ofertas de emprego, editais);
- Apoio na instrução de processos de Festividades e outros divertimentos públicos;
- Apoio na entrega de IRS.

2- Saúde – Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
- Limpeza: disponibilização de funcionária para a tarefa da limpeza nas extensões de saúde de
Requeixo;
- Garantia de fornecimento de energia elétrica, água e saneamento nas Extensões de Saúde de
Requeixo e Nariz.

3- Social
- Projeto “Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz com Coração” – Aceitação de bens
alimentares, roupas, brinquedos e outros bens essenciais para distribuição pelas pessoas mais
carenciadas da Freguesia.
- Formação – Apoio logístico e disponibilização de sala de formação para formação de higiene e
segurança no trabalho.
- Apoio sénior – Continuidade das atividades desenvolvidas no centro de convívio de Requeixo de
apoio à população sénior.
- Serviço Comunitário – Aceitação de prestação de serviço comunitário de cidadãos condenados
por solicitação do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga.
- Representação da Junta de Freguesia no aniversário da Associação Desportiva de Nariz, no Dia da
Comunidade Paroquial de Nariz e no 200º aniversário da Capela do Ramalheiro.
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4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente

•

Plantação de oliveiras no Centro Social do Carregal e Fonte S. Paulus

•

Plantação de sobreiros no Centro Social de Requeixo

•

Inauguração do Parque Infantil de Nª Sª de Fátima

•

Construção estrutura de apoio (mesas e telheiro) parque ribeirinho do Carregal

•

Conclusão do projeto de requalificação do Parque de merendas de Nª Sª de Fátima

•

Requalificação do polidesportivo de Nª Sª de Fátima

•

Diligências para abertura dos bares de apoio aos parques ribeirinhos do Carregal e
De Requeixo

•

Apoio na ação voluntariado floresta (Alvorecer Portugal)

•

Alcatroamento da Rua da Capela (Vessada)

•

Alargamento de vias com construção muros (Rua do Gorgulho e Rua da Capela - Carregal)

•

Requalificação de "rotunda " na Póvoa do Valado

•

Construção de passeios na Rua do Ramal e Rua do Gocho – Póvoa do Valado

Serviços comuns às três áreas geográficas:


Limpeza e manutenção de fontes;



Limpeza e manutenção de cemitérios;



Limpeza de valetas;



Serviços de jardinagem:
•

Largo da Igreja - Requeixo

•

Largo da Igreja - Nª Sra de Fátima

•

Largo do Coreto - Póvoa do Valado

•

Limpeza da Rotunda do Canto da Leira – Nariz

•

Cemitérios da Freguesia
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5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas,
desportivas e outras

Disponibilização gratuita de espaços/edifícios da freguesia às associações e/ou demais
entidades públicas/privadas quando requisitados para fins não lucrativos, designadamente:
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
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



Desporto – Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de:
• Fitness/Aeróbica Nª Sra de Fátima
• Ginástica Sénior Requeixo
• Ginástica adaptada Nariz
• Judo Nª Sra de Fátima
• Dança Nª Sra de Fátima

6- Outros assuntos
- Manifestação saúde
Esgotadas outras vias sem que haja uma solução para a nossa 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.
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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:
1 - 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;
2 - 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.
3 – 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.
4 – 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.
5 - 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?
6 - 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.
7 – 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.
8 – 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.
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Informação distribuída pelos meios de comunicação social
1- Mote da manifestação (informação também distribuída pela população)
“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.”
2- 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;
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- 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.
3 - Que futuro? O "negócio" da saúde onde o que conta são os números...
Nª Sra de Fátima, a ponta de um iceberg…
Não pode ser efetuada uma análise taxativa ao números! Não é responsável dizer-se que não há
mais atendimento médico porque não há utentes! Não é responsável dizer-se que não há um
utente da Freguesia ao qual não esteja atribuído médico de família!
Há sim:
- Consultas de diabetes atrasadíssimas;
- Utentes inscritos em USF's que gostariam de voltar à sua Extensão de origem;
- Desconsideração pelo utente em que, na falta de serviços administrativos, já aconteceu
obrigarem o utente a deslocar-se a Eixo (mesmo à época existindo serviços administrativos em Eixo
suficientes para colmatar eventuais falhas);
- Desconsideração pelo utente ao não haver coordenação de períodos de férias entre os serviços
administrativos e os médicos;
…
Considerações finais:
- Apesar de a Saúde não ser uma das competências desta Autarquia Local, procuramos o bemestar 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;
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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.
- 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 estabeleceu no final do 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.
- Dia mundial da criança: Inauguração Parque Infantil de Nª Sra de Fátima
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
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das potencialidades destes novos equipamentos.
- 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 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.
O torneio teve o mesmo sucesso que todos os outros já realizados e decorreu no maior espírito de
camaradagem, convívio e civismo como disso tem sido exemplo.
- 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.

Nª Sra de Fátima, 22 de Junho de 2018
O Presidente da Junta de Freguesia,

Antero Marques dos Santos
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