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(Período de maio e junho de 2022) 

 

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. Remuneração sepulturas Cemitério de Nariz; 

- 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); 

- Apoio ao preenchimento do Modelo 3 de IRS; 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 30 de junho 
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- Serviços Espaço de Cidadão: Entre 01/05/2022 e 22/06/2022 foram realizados 179 serviços do 
Espaço Cidadão. Maioritariamente os serviços prestados estão relacionados com Segurança Social 
(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 às atividades CLDS4G; 

- Representação oficial do Executivo nos seguintes eventos: 10ª Rota Mamoa; 20º Torneio Manuel 
Neto; Caminhada Pateira do Carregal; Caminhada Rancho de Verba; Mostra Associativa CLDS4G; 
Feriado Municipal de Santa Joana; 40º Aniversário da ADN; Dia da Comunidade Paroquial Nª Sra de 
Fátima e Inauguração do Ecocentro municipal; 

- Dinamização de ação de formação “Português – Língua de acolhimento” vocacionada para 
imigrantes. 

 

 

 
 

 Limpeza de caminhos florestais 
 Qualificação de espaço público no Parque Ribeirinho de Requeixo 
 Construção valetas e passeios na Rua Direita - Vessada 
 Início da requalificação do edifício da antiga Escola Primária – Taipa 
 Travamento da água no Rio em Requeixo em colaboração com as Juntas de Freguesia 

ribeirinhas 
 Apoio no desenvolvimento do projecto do Museu Terra - Requeixo 
 Adjudicação de procedimento para a requalificação de espaço público junto à Ponte da 

Vessada  
 Acompanhamento da obra da via ciclável/pedonal entre os parques ribeirinhos e da 

construção do centro escolar 
 Adjudicação da requalificação do Polidesportivo do Carregal  

 
 
 

2- Social 

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

 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/equipamentos da Freguesia às 
associações e/ou demais entidades públicas/privadas designadamente: 

 04 de maio – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Revitaliza (Sessão de 
Esclarecimentos)  

 07 de maio – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima – 
Encontro das equipas de Nª Sra de Fátima – Diocese de Aveiro  

 24 de maio – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Sessão de esclarecimentos 
“Máscaras descartáveis, gestão de resíduos  e uso sustentável de recursos” 

 Maio - Colaboração a Associação de Professores Educação Física – cedência do material de 
Minigolfe para atividade 

 1 a 5 de junho – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima e Barraquinhas– CLDS4G – Mostra 
Associativa  

 7 a 10 de junho – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Filarmonia das Beiras – Ensaios  

 11 e 12 de junho – Barraquinhas – Paróquia de Nª Sra de Fátima – Dia da Comunidade 

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

 25 e 26 de junho – Barraquinhas – ACR Barroca – Torneio Manuel Neto 

 Barraquinha (cedência até 2023) – Paróquia de Requeixo – Angariação de fundos 

 Barraquinhas (cedência até 2023) – Paróquia de Nª Sra de Fátima e de Nariz – angariação 
de fundos Jornadas Mundiais da Juventude 

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

 Ginástica Sénior Requeixo  
 Ginástica Sénior Nariz 
 Judo Nª Sra de Fátima (infantil e adultos) 
 Hidroginástica 

 
 
 

 
 
- Informação Financeira  

 

 

 

 

 

 

5- Outros assuntos 
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- Comemoração Dia Mundial Criança / Inauguração Food-Forest e Pista de BTT 
 
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra 
de Fátima e Nariz promoveu no passado dia 2 de junho a inauguração 
do Food-Forest e Pista de BTT. 
Para o efeito convidou os estabelecimentos escolares da Freguesia 
que prontamente acederam a esta iniciativa. 
Foi um dia de intensa alegria para as cerca de duzentas crianças que 
participaram na atividade que, sem dúvida, foram unânimes em 
querer repetir a experiência.  
Para a concretização desta dinâmica foi fundamental o apoio da 
Câmara Municipal de Aveiro bem como dos elementos da Associação 
Agarrados ao BTT. 
A idealização deste local surge logo após o grande incêndio que 
assolou a Freguesia em 2017. Prontamente houve, por parte da Junta 
de Freguesia, a vontade da sua reflorestação. De imediato a Associação Agarrados ao BTT  
mostrou-se disponível para colaborar. Apesar de não ser sediada na Freguesia, aqui promove uma 
das suas grandes provas, a Rota da Mamoa, para além de que alguns dos seus atletas e associados 
são aqui residentes. 
Este espaço, localizado no Carregal e idealizado pelo Arquiteto Paisagista Manuel Vieira,  surge no 
cumprimento de proposta aquando do ato eleitoral, numa parceria com o Município de Aveiro, 
Associação Florestal do Baixo Vouga e Agarrados ao BTT. 
Neste local podemos encontrar um pomar recentemente plantado e uma pista de BTT. Do pomar 
constam diversas espécies de árvores de fruto como laranjeira, ameixieira, feijoa, anoneira, 
abacateiro, diospireiro, aveleira, damasqueiro, amedoeira, nespereira, pereira, macieira, 
pessegueiro, cerejeira, romazeira, ginjeira e nogueira. Das duzentas e sessenta árvores plantadas, 
para além das árvores de fruto, há também outras espécies autóctenes. 
Para os apaixonados do BTT aqui poderão encontrar uma pista de cerca de 1km com obstáculos 
onde poderão praticar os seus treinos ou, simplesmente, desfrutar da Natureza. 
Com o Food-Forest / Pista de BTT pretende-se ainda o enriquecimento da candidatura da Freguesia 
ao Programa Eco-Freguesias XXI na esperança da promoção das boas práticas ambientais. 
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- Final de ano letivo 

Aproximando-se o final do ano letivo, e como forma de proporcionar um dia feliz às crianças antes 
de irem de férias, a Junta de Freguesia, em harmonia com os estabelecimentos escolares da 
Freguesia, irá oferecer um dia de insufláveis em cada escola no último dia de aulas. 

 

- Outros 

Publicação do Boletim nº 6 da Freguesia  

Aquisição de novo fardamento para os colaboradores 

Comunicação com o Aces (ofício anexo) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Nª Sra de Fátima, 22 de junho de 2022  

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel António Costa da Silva 
 


