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(Período de Outubro a Dezembro 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-------------------------------------------------- 

 

 

 

- 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; 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 20 de Dezembro 
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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; 

- Dinamização Espaço Cidadão. 

 

 

 

- Limpeza: disponibilização de funcionária para a tarefa da limpeza na extensão de saúde de 
Requeixo; 

- Garantia de fornecimento de energia elétrica, água e saneamento nas Extensões de Saúde de 
Requeixo e Nariz.  

 

 

- 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. 

- 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 nos seguintes eventos: jantar de Natal do Grupo Folclórico 
do Carregal e do Rancho Nª Sra da Nazaré de Verba; 3º festival de sopas da AAPPC; Caminhada 
Francisca; Mercadinho Natal (escola primária de Mamodeiro). 

- Colaboração no Concerto Solidário de Natal.  

 

 

 

 

 

2- Saúde – Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

3- Social 
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• Limpeza de valas hidráulicas 

• Limpeza das margens do Rio Águeda 

• Conclusão das obras no segundo talhão Cemitério Novo de Requeixo 

• Alargamento da Rua da Barreira Branca, em Nariz - construção de muro e passeio 

• Construção de valeta na Rua da Quinta - Póvoa do Valado 

• Arranjo do caminho de acesso ao Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima 

• Pavimentação Rua da Pêga – 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 

 

 

 

 

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

02 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Dia do Idoso 

13 de outubro – Centro Social da Taipa – Comissão de festas Nª Sra da Alumieira – Torneio 

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 

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



 
 
 
 

 

 

Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Município de Aveiro 

 
 

4 

 

de sueca 

15 de outubro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Ação de sensibilização 

17 de outubro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Torneio de sueca 

23 de outubro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Jornadas do idoso 

26 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – Tarde cultural e missa do idoso 

27 de outubro – Centro Social de Requeixo – Reunião de pais ensino básico 

28 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – Festival de sopas 

30 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – Torneio de sueca 

31 de outubro – Centro Social de Requeixo – Clube Náutico e Desportivo de Requeixo – 
Baile de Halloween 

31 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – Sessão “Educação para a saúde e incontinência” 

11 de novembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Grupo de Jovens Paróquia de Nª Sra 
de Fátima – Magusto 

14 de novembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – Feira do Livro 

19 de novembro – Centro Social de Requeixo – Reunião de pais ensino básico 

26 de novembro – Centro Social de Requeixo – Reunião de pais ensino básico 

01 de dezembro – Sala de reunião Junta de Freguesia (Nariz) – PS – Reunião 

08 de dezembro – Centro Social de Requeixo – Ensaio festa de Natal Escola de Requeixo 

14 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – Festa de Natal 

14 de dezembro – Centro Social de Requeixo – Festa de Natal escola de Requeixo 

15 de dezembro - Sala de reunião Junta de Freguesia (Nariz) – Festa de Natal catequese 

21 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima – Festa de Natal SAD 

29 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Grupo de Jovens Paróquia de Nª Sra 
de Fátima – Janeiras 
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� 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 
 

 
 
 
 
- Informação financeira 

 
 
Relativamente aos fluxos de caixa importa referir uma despesa “extraordinária” que é o pagamento 
de coima à Segurança Social referente a processo da extinta Junta de Freguesia de Nariz. Esta 
coima está a ser liquidada num total de 60 prestações. Até ao momento foram liquidadas 51 
prestações num total de 52.003,63€ (cinquenta e dois mil e três euros e sessenta e três cêntimos). 
Neste ano de 2018 liquidou-se 11.452,48€ (onze mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e 
quarenta e oito cêntimos). Está então em falta o pagamento de 9 prestações que correspondem a 
8.446,35€ (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos).  
 

6- Outros assuntos 
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Do saldo que é transportado para a gerência seguinte não estão ainda reportadas todas as 
despesas de 2018. As operações de tesouraria dizem respeito ao pagamento das retenções 
efetuadas aos funcionários (ex.: ADSE, Seg. Social e Finanças). 
  
- Carta educativa 

A Carta Educativa do Município de Aveiro, que se encontra em vigor, foi aprovada pela Assembleia 
Municipal em 2007 constituindo-se, a partir de então, como um dos documentos de referência do 
planeamento da educação no município.  

Este documento deve de ser um documento dinâmico de modo a permitir que a evolução das 
condições educativas disponibilizadas à população do concelho acompanhe as necessidades reais. 
Por esse motivo, é fundamental verificar, periodicamente, se as linhas de rumo nela traçadas estão 
a ser seguidas e se os resultados conseguidos estão em consonância com os esperados.  

O documento em vigor foi proposto para alteração. A revisão da Carta Educativa do Município de 
Aveiro surge no momento em que se encontram em revisão os Instrumentos de Planeamento, 
tendo por base os trabalhos da Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).  

Na sequência da Apresentação Pública da Carta Educativa do Município de Aveiro, apresentada 
publicamente a 13 de novembro, foi possível a todos os munícipes apresentarem o seu contributo. 
Atendendo à importância do documento em causa, a Junta de Freguesia também se pronunciou. 

É do entendimento desta Junta de Freguesia: 

1- Na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz deve existir uma única escola onde estejam 
agrupadas todas as crianças em idade pré-escolar e ensino básico. Considera-se que não há 
crianças suficientes que justifique manter em funcionamento os cinco estabelecimentos escolares 
existentes na Freguesia. No entanto, é absolutamente fundamental que se assegure rede eficaz de 
transportes; 

2- Se, por qualquer motivo, for colocada a possibilidade de requalificação de uma das escolas 
existentes na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, considera-se que a EB1 de Requeixo 
é a que apresenta melhores condições para tal (recorde-se que o terreno adjacente é propriedade 
do Município); 

3- Em matéria de agrupamentos escolares considera-se que todos os alunos da Freguesia (entenda-
se ensino pré-escolar e básico) devem pertencer a um único agrupamento contrariamente ao que 
acontece atualmente; 

4 - Relativamente aos alunos da freguesia que frequentam o 2º e 3º ciclo entende-se que se deve 
manter em funcionamento as EB 2/3 de Oliveirinha e de Eixo. 
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Após a fase de debate público, o Conselho Municipal de Educação reunirá para proceder à análise 
dos contributos, de modo a finalizar o documento antes da sua aprovação nos vários órgãos 
(Conselho Municipal de Educação, Câmara Municipal e Assembleia Municipal). 

 - Inauguração do Espaço Cidadão 

As Freguesias constituem uma expressão mínima na esfera constitucional do Estado. No entanto, 
são indubitavelmente a expressão máxima da democracia participativa e de proximidade com o 
cidadão. 

Apesar da sua ainda recente história no âmbito do Poder Local, as Freguesias acumulam 
importantes funções de desenvolvimento social, económico e humano. 

Os Espaços Cidadão integram-se num conjunto de medidas que visam, em parceria com as 
Autarquias Locais, aproximar e facilitar o relacionamento do Cidadão com a Administração Pública, 
desburocratizando procedimentos e aproveitando as potencialidades das novas tecnologias de 
informação e comunicação, ao mesmo tempo que promovem a inclusão digital. 

Considerando que:  

- O Município de Aveiro celebrou com a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Protocolo 
que teve por objeto a definição das regras para a instalação e funcionamento de Espaços do 
Cidadão e o seu respetivo funcionamento no concelho de Aveiro;  

- A AMA, I.P. e o Município de Aveiro, através da celebração do referido Protocolo, assumiram o 
interesse em colaborar no lançamento de projetos que, tirando proveito das potencialidades 
tecnológicas de informação e comunicação, contribuam para a modernização da Administração 
Pública, em particular na vertente de relacionamento com o cidadão;  
 
- O Protocolo celebrado entre o Município de Aveiro e a AMA, I.P. prevê no seu Anexo I a instalação 
de Espaços do Cidadão em diversas freguesias, entre as quais na Freguesia de Requeixo, Nossa 
Senhora de Fátima e Nariz;  
 
- O local onde funcionará o Espaço do Cidadão de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz 
pertence à respetiva Freguesia, encontrando-se já devidamente equipado para o efeito;  
 
- Os trabalhadores da Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz que 
assumirão a função de Mediadores no Espaço do Cidadão da mesma já frequentaram formação 
adequada ministrada pela AMA, I. P.  

Assim, no âmbito da entrada em funcionamento do Espaço do Cidadão de Requeixo, N. Sr.ª de 
Fátima e Nariz, o Executivo da Junta de Freguesia aprovou a celebração de Protocolo a celebrar 
entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Aveiro para gestão do referido Espaço de 
Cidadão.  

O Espaço Cidadão funcionará na sede da Junta de Freguesia de segunda a sexta-feira entre as 
10h00 e 12h30 e 14h00 e 17h30.  
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Foi com muita honra e felicidade que a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
inaugurou a 13 de dezembro de 2018 o seu Espaço Cidadão. 

Deste novo serviço, destaca-se sobretudo a utilidade e comodidade dos munícipes que necessitem 
de tratar de assuntos diversificados dos serviços públicos. O Espaço Cidadão vem complementar 
aos serviços já existentes, mas também promover a literacia digital da população. 

Assim, os objetivos que estão na génese dos Espaços do Cidadão são a razão primeira da existência 
das Freguesias e do Poder Local: servir mais e servir melhor o Povo. 

 

- Magusto nas escolas / IPSS 

Colaboração da Junta de Freguesia com as castanhas para o magusto de todos os estabelecimentos 
escolares da Freguesia bem como IPSS’s. 

 

- Natal nas escolas 

O Natal é uma época mágica sobretudo para os mais pequenos e a magia do Natal foi espalhada 
pela Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz! A Junta de Freguesia presenteou as cerca de 
250 crianças dos estabelecimentos escolares com um miminho. 

Durante dois dias a Companhia de Teatro Miniatro animou as crianças do pré-escolar e ensino 
básico e os seus sorrisos contagiantes ecoaram pela Freguesia! Foi apresentada a história da 
“Carochinha” e do “Freguês Caloteiro” com base na obra “Robertices" de Luísa Dacosta. Recordou-
se a tradição popular dos espetáculos de rua com os toscos robertos que tanto maravilham 
crianças e adultos. 

O Executivo da Junta de Freguesia agradece a imediata disponibilidade de todos em aceder a esta 
atividade e faz os Votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo para todos os participantes! 

 

- Delegação de competências 2019 

O Executivo Municipal aprovou os Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 
para 2019 a estabelecer entre a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e as Juntas de Freguesia. Por 
sua vez, a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz entendeu por bem dar 
continuidade ao protocolo existente. 

Considera-se importante dar continuidade à delegação de competências a fim de elevar a 
quantidade e qualidade da prestação de serviços públicos essenciais aos Cidadãos, apostando no 
reforço do trabalho de cooperação institucional e financeiro onde se incluem as seguintes áreas de 
atuação: 

- Execução e manutenção dos Parques Infantis e Geriátricos; 

- Execução e manutenção de Placas de Toponímia; 

- Manutenção e gestão de fontes, fontanários e tanques/lavadouros; 



 
 
 
 

 

 

Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Município de Aveiro 

 
 

9 

 

- Manutenção e gestão de Polidesportivos; 

- Execução de Obras de várias tipologias. 

Para a CMA, a celebração dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com 
as Juntas de Freguesia para 2019 assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 
órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações. 

 

- Iluminação de Natal 

Foi adjudicada nos moldes habituais a iluminação de Natal 

 

- Peditório Liga Nacional contra o cancro 

Entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro decorreu o peditório na Liga Nacional contra o 
cancro. Mais uma vez a Junta de Freguesia colaborou nesta iniciativa. 

 

- Toponímia 

Atribuição de novo topónimo no Carregal, a saber: 

- Rua das Fontes. 

Este arruamento fica localizado na primeira interseção à esquerda no sentido Capela – Rua do Chão 
de Baixo. 

 

- Mensagem de Natal 

Aproximam-se as festividades mais aguardadas: Natal, a festa da simplicidade e do amor! Esta é a 
época do ano que representa a União e a Alegria, a Comunhão plena e verdadeiramente Fraterna. 

Nesta quadra festiva quero endereçar a todos os habitantes da freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, familiares e amigos, uma mensagem de esperança renovada num futuro melhor. 
Este é o momento propício a reflexão e retirar o melhor que este ano nos trouxe: os ensinamentos 
e as experiências, mas sobretudo a paz e o amor. 

Esta é também a época do reconfortante convívio familiar. Independentemente das crenças 
religiosas de cada um, o Natal é um momento especial para se expressar carinho e solidariedade a 
todas as pessoas. 
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Também para os nossos emigrantes, quero partilhar esta quadra e dizer-lhes que, apesar de 
distantes fisicamente, estão nos corações dos seus familiares e de todos os seus conterrâneos. A 
Junta de Freguesia não vos esquece e deseja-vos as maiores felicidades. 

Porque sou otimista, e porque acredito nas potencialidades da nossa Freguesia e da sua população, 
entraremos em 2019 com uma renovada energia para os desafios que se avizinham. 

Em meu nome pessoal e do executivo da freguesia, faço votos de um Natal repleto de Paz, Amor e 
Fraternidade, e que o Novo Ano vá de encontro aos desejos e aspirações de cada um de vós. 
Desejo que passem este Natal com calor humano, muitos sorrisos e imensa paz. Votos de boas 
festas em família, com saúde e um bom ano de 2019! 

Feliz Natal e de um Próspero Ano de 2019. 

O Presidente da Junta de Freguesia 

Antero Marques dos Santos 

 
 
Nª Sra de Fátima, 18 de Dezembro de 2018  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Antero Marques dos SantosAntero Marques dos SantosAntero Marques dos SantosAntero Marques dos Santos 


