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(Período de outubro a dezembro de 2021) 

 

Ex.mo Sr. Presidente, 

Ex.mos Senhores Membros da Assembleia de Freguesia, 

 

COMUNICAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE 

 

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

----------------------------------------------RELATÓRIO-------------------------------------------------- 

 

 

- Preenchimento mensal em suporte informático de toda a informação solicitada pela DGAL 
(Direção Geral das Autarquias Locais) na aplicação SISAL (Sistema de Informação para o Subsetor da 
Administração Local) e SinPocal Centro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais):  

- Entrega da relação de remunerações, emissão de guias e pagamento da Segurança Social; 

- Entrega das contribuições ADSE em suporte informático; 

- Continuidade do arquivo informático de documentação/informação referente aos Cemitérios da 
Freguesia; 

- Divulgação assertiva e contínua de ofertas de emprego; 

- Contabilidade Autárquica; 

- Tratamento de correspondência; 

- Atendimento ao público; 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo; 

- Postos Pagaqui; 

- Dinamização da página do facebook e página Web da Freguesia com informações diversas 
(eventos, notícias, ofertas de emprego, editais); 

- Serviços Espaço de Cidadão: Entre 15/10/2021 e 16/12/2021 foram realizados 207 serviços do 
Espaço Cidadão. Maioritariamente os serviços prestados estão relacionados com Segurança Social 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 29 de dezembro 
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(pedido de informações e envio de processos, simulador de pensão); Emissão Chave Móvel Digital; 
Renovação ou alteração de morada no Cartão de Cidadão; Pedido de Registo Criminal; Finanças 
(IUC, Certidões, Arrendamento, validação de faturas e entrega de IRS); Renovação de carta de 
condução; Agendamentos (IRN, Seg. Social, ACT); ADSE (entrega de documentos); SPMS (taxas 
moderadoras, receituário e Certificado Digital). 

 

 

- Projeto “Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz com Coração” – Aceitação de bens 
alimentares, roupas, brinquedos e outros bens essenciais para distribuição pelas pessoas mais 
carenciadas da Freguesia 

- Apoio na campanha de vacinação Covid 19 

- Apoio às atividades CLDS4G 

- Representação oficial do Executivo na Aveiro Tech Week, Agrovouga, entrega da taça da Liga 
Atlântica de Basebol (ADN), Congresso ANMP, Mostra Associarita CLDS4G, 1º Encontro de 
autocaravanas na Pateira do Carregal e 27º Aniverário GCR Taipa 

 

 
 

 Construção de valetas: 

Carregal - Rua do Chão de Baixo e Rua Nova 

Verba - Rua Direita 

Nariz - Rua Fonte do Olho e Travessa das Escolas 

Póvoa do Valado - Rua do Agueiro, Rua do Linhar e Rua da Fonte Velha 

 Construção de passeios na Rua do Vale do Rato, em Nariz 

 Demolição de casa devoluta na Rua Baixa do Castelo, em Mamodeiro 

 Relvamento de talhões nos Cemitérios de Requeixo e do Viso 

 Qualificação de espaço público da Rua Direita – Verba 

 Retirada do travamento de água no rio em Requeixo 

 Acompanhamento da obra via ciclável/pedonal de ligação entre os parques ribeirinhos de 
Requeixo e do Carregal 

 
Serviços comuns às três áreas geográficas: 

 Limpeza e manutenção de fontes; 

 Limpeza e manutenção de cemitérios; 

2- Social 

3- Ação de Urbanização (infraestruturas), ambiente e outros 
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 Limpeza de valetas; 

 Serviços de jardinagem: 

 Largo da Igreja - Requeixo 

 Largo da Igreja - Nª Sra de Fátima 

 Largo do Coreto - Póvoa do Valado 

 Limpeza da Rotunda do Canto da Leira – Nariz 

 Cemitérios da Freguesia 

 Parques de Merendas de Nª Sª de Fátima e Nariz 

 Jardim Foral 

 Parque Lazer de Requeixo 

 Jardim na Bica  

 Jardim Fonte da Costeira 

 

 

 

 

Seguindo as normas da DGS disponibilização de espaços/edifícios da Freguesia às associações 
e/ou demais entidades públicas/privadas designadamente: 

 24 de outubro – Centro Social de Requeixo – Comissão de Festas de Sto Amaro: Pastoras 

 31 de outubro – Centro Social de Requeixo – Comissão de Festas da Pateira: Festa de 
Halloween 

 06 de novembro – Centro Social da Taipa – Comissão de Festas Nª Sra da Alumieira: 
Torneio de sueca 

 06 e 07 de novembro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª 
Sra de Fátima: Festival de sopas (take away) 

 14 de novembro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia Nª Sra de Fátima: 
Magusto 

 21 de novembro  - Centro Social da Taipa – Adasma: recolha de sangue 

 14 de novembro - Centro Social de Requeixo – Comissão de Festas de Sto Amaro: Magusto 

 23 de novembro  - Centro Social de Requeixo – Atividade CLDS4G 

 02 de dezembro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima: Reunião 

 03 de dezembro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia Nª Sra de Fátima: retiro 

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

 12 de dezembro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia Nª Sra de Fátima: sínodo 
paroquial 

 21 de dezembro  - Centro Social de Requeixo – Atividade CLDS4G 

 
Desporto – Seguindo as normas da DGS e enquanto foi possível continuidade na colaboração das 
atividades desportivas, nas modalidades de: 
 

 Ginástica Sénior Requeixo  
 Judo Nª Sra de Fátima 

 

 
 
- Informação Financeira  

 
- Tomada de posse nos órgãos autárquicos 

No passado dia 14 de outubro no Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima compareceram os cidadãos 
candidatos eleitos para se proceder à sessão de instalação e posse dos novos órgãos autárquicos da 
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o quadriénio 2021/2025. 

Procedeu à instalação da nova Assembleia o Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, o 
senhor Nuno Alexandre de Almeida. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a 
legitimidade e identidade dos eleitos presentes o Presidente da Assembleia de Freguesia cessante 
declarou-os investidos nas suas funções. 

Passou então a conduzir os trabalhos o cidadão melhor posicionado na lista vencedora, senhor 
Miguel António Costa da Silva.  

Da instalação resultou a eleição dos cargos dos membros deste órgão autárquico nos seguintes 
moldes:  

5- Outros assuntos 
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Executivo: PRESIDENTE – Miguel António Costa da Silva; SECRETÁRIA – Ana Cristina Pinheiro 
Rodrigues; TESOUREIRO – Carlos Alberto Martins Nunes. 

Assembleia de Freguesia: PRESIDENTE – Sérgio Miguel Santos Marques; 1º SECRETÁRIO – Rafael 
Simões Lopes; 2ª SECRETÁRIA – Eliana Marlene Simões Ferreira. 

A sessão solene encerrou com os discursos dos senhores Presidente da Assembleia e Presidente da 
Junta de Freguesia. Ambos se comprometeram em honrar o cargo que ocupam fazendo o melhor 
que puderem e souberem pela Freguesia.  

- 100º aniversário Rosa Coutinho Oliveira 

No passado 27 de setembro comemorou-se o centésimo aniversário da senhora Rosa Coutinho de Oliveira. A 
Junta de Freguesia não podia deixar de comemorar esta data tão importante desta habitante de Nª Sra de 
Fátima. Num gesto simbólico colocou-se tarja junto à sua habitação, que depois se lhe ofereceu, a 
parabenizar pelo seu aniversário. 

- Magusto 

O Magusto é conhecido por uma tradição popular em que amigos e famílias se juntam e comem 
castanhas, bebe-se a jeropiga e água pé ou vinho novo. Em tempos faziam-se brincadeiras, as 
pessoas enfarruscavam-se com as cinzas e cantavam-se cantigas. Realiza-se no dia de São Martinho 
e está associado a uma lenda que remete para Martinho de Tours - um militar, monge, bispo e 
santo católico, nascido no ano de 316 e falecido a 397. 

A Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz faz questão de manter viva esta 
tradição e, junto da comunidade escolar da Freguesia, proporcionou a realização do habitual 
Magusto. É importante que as nossas crianças conheçam a origem e mantenham vivas as nossas 
tradições! 

- Cultura perto de si 

Foram várias as iniciativas promovidas pelo Município de Aveiro na nossa Freguesia, todas elas com 
o apoio da Junta de Freguesia. Desde sessões de cinema, stan-up comedy, teatro, música e dança 
foram vários os espetáculos promovidos graciosamente. Quase sempre com casa cheia, 
respeitando as normas da DGS em matéria de Covid 19, foram uma ótima oportunidade de trazer 
cultura à nossa Freguesia. Espera-se que, em breve, se possa repetir esta iniciativa. 

- Comemoração do Dia da Floresta Autóctone em colaboração com a Escola Básica de Requeixo 

Como forma de comemorar o Dia da Floresta Autóctone, assinalado no dia 23 de novembro, a 
Junta de Freguesia, em parceria com a Escola de Requeixo, plantou 3 carvalhos e 1 sobreiro no 
Parque de Lazer de Requeixo. Foi uma manhã diferente para os alunos do 1° ciclo e Pré escolar que 
demonstraram muito entusiasmo e espírito de cooperação. 

- Festa de Natal Escolas  e IPSS’s 

Neste ano de 2021 as crianças dos estabelecimentos escolares da Freguesia não puderam ainda 
reunir-se para a sua habitual festinha de Natal. 

Não obstante, o Executivo da Freguesia procurou levar a todas as Escolas e IPSS’s um pouco da 
magia do Natal. Através das fábulas de La Fontaine procurou-se dinamizar o espírito de 
camaradagem, empatia, perspicácia, valor do trabalho, entre outros. Já o Gato Malhado e a 
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Andorinha Sinhá, de Jorge Amado, partilharam uma bonita história de amor. 

A Junta de Freguesia presentou ainda todos os meninos com um simbólico miminho de Natal, uma 
caneca personalizável recheada dos tradicionais chocolatinhos de Natal. 

Apesar de simbólicos, foram momentos que alegraram os corações das nossas crianças. Por isso, 
não podemos deixar de estar também muito felizes desejando que, neste Natal, no Lar de cada um 
destes meninos não falte Amor, Esperança, Saúde e Paz. 

- Cabazes de Natal 

Foram distribuídos pelas famílias mais carenciadas da Freguesia 30 cabazes de Natal com produtos 
adquiridos exclusivamente no comércio local da Freguesia. Esta é uma forma não só de ajudar as 
pessoas que têm mais dificuldades e trazer-lhes um pouco mais de luz a esta época festiva, mas 
também de colaborar com os comerciantes locais por forma a promover o seu comércio. 

- Sala análises em Nª Sra de Fátima 

Desde o passado mês de novembro que está disponível para toda a população sala de análises no 
edifício sede da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima. Para além das habituais análises se sangue 
os utentes poderão ainda dispor de serviço de eletrocardiograma. O gabinete funciona todas as 
segundas, quartas e sextas-feiras entre as 8h30 e as 11h00. 

- Outros 

Publicação Boletim Freguesia – Neste mês de dezembro foi emitida a quinta edição do Boletim da 
Freguesia. Este Boletim está disponível nas secretarias da Junta de Freguesia e será distribuído por 
todos os lugares da Freguesia. 

Iluminação de Natal – Durante o mês de dezembro está a ser instalada a iluminação de Natal pelos 
lugares da Freguesia nos moldes habituais. Esta é uma forma de abrilhantar mais esta época 
natalícia. 

Nomeação do Presidente da Junta de Freguesia para o Conselho Municipal de Defesa da Floresta. 

Continuação da instalação do abrigos passageiros em toda a a Freguesia.  

Disponibilização de espaço em edifícios da Junta de Freguesia para futura instalação de caixa 
multibanco em Nariz e em Mamodeiro. 

- Mensagem de Natal do Executivo da Freguesia 

Eis-nos chegados àquela que é a época mais bela e mágica do ano: O Natal. 

É tempo de confraternização em família, de amor ao próximo, de partilha, de encontros e 
reencontros. É altura de fortalecer os sentimentos de solidariedade e amizade que há em cada um 
de nós, sobretudo junto dos que se encontram em situação de fragilidade familiar, social e 
económica. A esses deixamos uma palavra de conforto, ânimo e coragem. É essencial termos 
esperança e otimismo no futuro. 

Com o ano de 2021 prestes a terminar, é tempo de fazer balanços, definir objetivos e projetos para 
o novo ano. Da nossa parte fica o compromisso de que continuaremos a trabalhar com 
determinação e responsabilidade para honrar a confiança que depositaram em nós, na nossa 
equipa. 
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Desejamos a toda a população um Santo Natal e um Próspero Ano Novo pleno de Paz, Alegria e 
Amor! 

 

Nª Sra de Fátima, 16 de dezembro de 2021  

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel António Costa da Silva 
 


