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(Período de outubro a dezembro 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; 

- 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 01/10/2022 e 21/12/2022 foram realizados 240 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 às atividades CLDS4G; 

- Representação oficial do Executivo nos seguintes eventos: Cultura Perto de Si, Festival de Sopas 
Rancho de Verba, Festival de sopas CSPNSF, Jantar de Natal Rancho do Carregal, apresentação do 
resultado final da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura, almoço de Natal ADN, 
almoço de Natal Barroca: 

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

 

 
 

 Retirada do travamento da água na Pateira de Requeixo 

 Requalificação da Fonte da Vessada 

 Início da requalificação da Fonte da Alfaiata (Nariz) 

 Requalificação dos corredores no Cemitério de Requeixo 

 Início da requalificação da Escola Taipa e espaço público junto à ponte da Vessada 

 Apoio logístico à festa da Póvoa do Valado 

 Podas espaços públicos 

 Alcatroamentos: parte da Rua do Castanheiro e Rua das Cerejeiras 

 Construção de sepulturas no Cemitério do Viso 

 

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

 7 de outubro – Centro Social de Requeixo – Cultura perto de si 

 9 de outubro – Centro Social de Requeixo – Comissão de Festas Sto Amaro - Pastoras 

 11 de outrobro – Centro Social de Requeixo – CLDS 4G 

 12 de outubro – Salão Junta de Freguesia (Nariz) – CLDS 4G - Sessão de cinema 

 22 de outubro – Centro Social da Taipa – Cultura perto de si 

 28 de outubro – Salão polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS 4G – Fados 

 28 de outubro – Sala de formação Nª Sra de Fátima – CSP NSFátima – Formação 

 4 de novembro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CSP NSFátima – Reunião de pais 

 13 de novembro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Paróquia NSFátima – Magusto 

 18 de novembro – Centro Social de Requeixo – CLDS 4G 

 20 de novembro – Centro Social da Taipa – Adasma – recolha de sangue 

 26 de novembro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Paróquia NSFátima – Jantar 
angariação de fundos 

4- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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 6 de dezembro - Salão Junta de Freguesia (Nariz) – CLDS 4G – sessão de esclarecimento 

 8 de dezembro – Centro Social de Requeixo – Comissão de Festas Sto Amaro – Torneio de 
sueca 

 10 de dezembro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS 4G – Festa de Natal 

 17 de dezembro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Barroca – Almoço de Natal 

 18 de dezembro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – Paróquia NSFátima – Festa de 
Natal (catequese) 

 20 de dezembro – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS 4G – Encontro 
participantes O2 

 21 de dezembro – Centro Social de Requeixo – CLDS 4G – Encontro participantes O2 

 

Desporto – 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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- Protocolos de colaboração financeira (Associações e IPSS) 

Em 22 de setembro realizou-se a cerimónia de assinatura de protocolos de cooperação financeira 
entre a Junta de Freguesia e as associações e IPSS locais que mantêm atividade. Este apoio, que 
representa um investimento financeiro para a freguesia superior a 10.000 €, traduz o 
reconhecimento da importância destas instituições e o seu contributo fundamental para a 
comunidade. 

Para além destes protocolos, destaca-se o apoio logístico prestado ao longo do ano a todas as 
entidades contempladas seja em disponibilização de espaços e equipamentos ou comparticipação 
no pagamento da energia elétrica e de água. 

Esta cerimónia simbólica contou com a presença do executivo da freguesia e com o presidente da 
assembleia, bem como com os representantes das associações apoiadas. Recentemente 
criado, o Agrupamento de Escuteiros 1413 de Nossa Senhora de Fátima foi este ano contemplado 
pela primeira vez. 

Destacou-se ainda a importância da realização de obras em alguns dos edifícios culturais sendo que 
em dois deles está já prevista a intervenção. Realça-se ainda a criação de dois novos espaços 
fundamentais para a freguesia que são o Museu da Terra (Requeixo) e o Salão de 
Eventos Rota da Bairrada (Nariz). 

Associações e IPSS contempladas: 
– Associação Desportiva de Nariz 
– Rancho Folclórico de Nossa Senhora da Nazaré de Verba 
– Centro Social e Paroquial de São Pedro de Nariz 
– Associação Recreativa e Cultural da Barroca 
– Agrupamento 1413 – Nossa Senhora de Fátima 
– Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima 
– Grupo Folclórico do Carregal 
– Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal 
– Grupo Cultural e Recreativo da Taipa 

 

- 1ª Feira Artesanato Nariz  

Apoio na edição da I Feira de Artesanato de Nariz, realizada em 11 de setembro, numa organização 
da Junta de Freguesia de Requeixo, N. Srª de Fátima e Nariz com a Associação Desportiva de Nariz 
em colaboração com os artesãos locais, o Grupo Cultural e Recreativo da Taipa, o Rancho Folclórico 
de N. Srª da Nazaré (Verba) e o Grupo Folclórico do Carregal.  

Durante a manhã o senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Aveiro, na companhia do 
executivo da Junta de Freguesia, visitou a Feira reconhecendo a importância desta organização. 

No encerramento o presidente da Junta de Freguesia agradeceu toda a colaboração e empenho, 
assumindo o compromisso da realização da mesma Feira em 2023, acrescentando mais dias, mais 
atividades e mais expositores, com o intuito de tornar este certame numa referência nesta área do 
artesanato, valorizando também a sua inclusão na Rota da Bairrada. 
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- Concurso eco-famílias 

A participação da população no Concurso Eco-Famílias XXI na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz contribui para a valorização da candidatura da Freguesia a Eco-Freguesia XXI. 

Visa informar a população em geral sobre opções de vida mais sustentáveis. 
Pretende distinguir e premiar as famílias da Freguesia que demonstrarem, através da sua 
participação, as suas preocupações com o ambiente, o território e a comunidade. Dirigiu-se a todas 
as famílias residentes na Freguesia. 

Para participar, o representante da família deveria registar-se na plataforma 
ecofreguesias21.abae.pt e responder a um breve questionário de escolha múltipla (parte A do 
Concurso). As famílias com pontuação mais elevada no questionário serão convidadas a participar 
na parte B. Nesta fase as famílias deverão apresentar algumas evidências das práticas sustentáveis 
da família. 

A data limite para participação foi 15 de dezembro de 2022 . 

Os prémios serão atribuídos às 3 famílias da Freguesia que obtiveram pontuação mais elevada. 
 

 1º Prémio: 125€ de compras no comércio local;  

 2º Prémio: 75€ de compras no comércio local;  

 3º Prémio: 50€ de compras no comércio local. 

  

- Fundo Ambiental - Apoio na Aquisição de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) em Garrafa (2ª fase) 

Foi publicado o Despacho n.º 12230 /2022, que aprova o Regulamento do apoio, extraordinário e 
excecional, aos consumidores domésticos beneficiários de tarifa social de energia elétrica ou de 
prestações sociais mínimas, na aquisição de gás de petróleo liquefeito engarrafado, em articulação 
com a ANAFRE e as Juntas de Freguesia. 

Este apoio tem como objetivo, face às atuais circunstâncias de crise energética e aos elevados 
preços de energia, proteger os consumidores domésticos beneficiários de tarifa social de energia 
elétrica (TSEE), ou de prestações sociais mínimas, através do pagamento de € 10 (dez euros), após a 
aquisição de uma garrafa de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL), entre setembro e dezembro de 
2022, ou até esgotar a verba. 

São elegíveis todos os consumidores domésticos residentes em Portugal, com contrato de 
fornecimento de eletricidade e beneficiários da tarifa social de energia elétrica (TSEE), num máximo 
de 1 apoio relativo a cada mês, durante 4 meses, de setembro a dezembro de 2022. 

São também elegíveis, todos os consumidores domésticos com contrato de fornecimento de 
eletricidade, que não sejam beneficiárias da TSEE, mas em que pelo menos um dos membros do 
agregado familiar usufrua de uma das seguintes prestações sociais mínimas: complemento 
solidário para idosos, rendimento social de inserção, pensão social de invalidez do regime especial 



 
 
 
 

 

 

Município de Aveiro 

 
 

7 
 

de proteção na invalidez, complemento da prestação social para a inclusão, pensão social de 
velhice ou subsídio social de desemprego. 

 

Para receber os 10 euros, o beneficiário da tarifa social de energia elétrica (TSEE) dirige-se à Junta 
de Freguesia aderente e deve apresentar: 

 Fatura da eletricidade em que comprove ser beneficiário da TSEE; 

 Fatura/recibo, ou recibo onde conste o respetivo número de identificação fiscal (NIF) em 
nome do titular do contrato de eletricidade, beneficiário da TSEE, com data de setembro, 
outubro, novembro ou dezembro de 2022, e que comprove a aquisição da garrafa de gás; 

 Cartão do Cidadão, de residente ou passaporte do titular do contrato de eletricidade 
beneficiário de TSEE; 

 Declaração de aceitação de tratamento de dados pessoais no âmbito do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

Para receber os 10 euros, o beneficiário titular do contrato de eletricidade, que não tenha TSEE, 
mas em que pelo menos um membro do agregado familiar usufrui de uma das seguintes 
prestações sociais mínimas: complemento solidário para idosos; rendimento social de inserção; 
pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez; complemento da prestação 
social para a inclusão; pensão social de velhice e subsídio social de desemprego, dirige-se à Junta 
de Freguesia e deve apresentar: 

 Fatura de eletricidade; 

 Documento comprovativo do recebimento de uma das prestações sociais mínimas 
referidas, por referência a setembro de 2022; 

 Fatura/recibo, ou recibo que comprove a aquisição da garrafa de GPL com data de 
setembro, outubro, novembro ou dezembro de 2022, e que comprove a aquisição da 
garrafa de gás de petróleo liquefeito, onde conste o respetivo número de identificação 
fiscal (NIF) do titular da fatura de eletricidade ou do beneficiário de uma das prestações 
sociais elencadas; 

 Cartão do cidadão, de residente ou passaporte do beneficiário do apoio; 

 Declaração de aceitação de tratamento de dados pessoais no âmbito do RGPD. 

O pagamento do apoio é efetuado em numerário, por cheque ou transferência bancária, após 
análise da documentação apresentada e confirmação da sua elegibilidade.  

No caso de não ser possível comprovar a titularidade de beneficiário de TSEE, do NIF da 
fatura/recibo não corresponder ao do beneficiário, ou de não ter no agregado familiar pelo menos 
em membro que usufrua  de uma pensão social mínima, não há lugar ao pagamento do apoio. 

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o beneficiário deve consentir o 
tratamento dos seus dados pessoais para efeitos de recebimento do apoio, nos termos da 
declaração disponível para o efeito. O registo de dados destina-se a monitorizar e contabilizar 
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quem e quantos apoios recebeu. O não consentimento do tratamento dos dados pelo beneficiário 
do apoio impede as Juntas de Freguesia de procederem ao pagamento do mesmo. 

 

- Magusto 

Em 11 de novembro decorreu o Magusto nos estabelecimentos escolares da Freguesia, com o 
habitual apoio da Junta de Freguesia.  

Foi um dia em que as crianças tiveram oportunidade de reviver histórias e tradições e aprender a 
Lenda de S. Martinho.  

Pretendeu-se, com esta atividade, aliar a aprendizagem à criatividade num momento de boa 
disposição e diversão. É convicção da Junta de Freguesia que, na vida dos alunos, as tradições 
desempenham um papel fundamental no processo de socialização e formação da sua identidade 
cultural, que virão a ser a base para o desenvolvimento da cidadania, patriotismo e 
responsabilidade social, quando adultos! 

É essencial manter as tradições, pois trazem sentido às celebrações, promovem 
laços especiais, criam experiências e memórias positivas para todos, alimentando a conexão de 
uma "família", neste caso a comunidade escolar. 

 

- Plantação árvores JMJ (Jornadas Mundiais da Juventude) 

No âmbito das JMJ foi promovida atividade ambiental com a parceria da Junta de Freguesia. A 
Junta de Freguesia colaborou com o Comité Organizador Paroquial N. Srª de 
Fátima das Jornadas Mundiais da Juventude 2023 na disponibilização dos locais para 
plantação das árvores e na parte logística. 

 

- Festa de Natal estabelecimentos escolares 

Em 9 de dezembro a Junta de Freguesia levou um pouco da magia do Natal a todas as crianças dos 
estabelecimentos escolares da Freguesia. Foi uma atividade intergeracional que permitiu que 
também os seniores da Freguesia pudessem, juntamente com as crianças, encontrar a “Música 
ideal” para o Natal. 

Neste espetáculo interativo, promovido pela MúsicAmiga, houve espaço para risos, brincadeiras, 
música e muita, muita animação! No final todos, miúdos e “graúdos”, tiveram direito a um 
pequeno miminho para lembrar esta época festiva. 

Um agradecimento especial a todos os participantes (escolas, IPSS’s, CLDS-4G e grupos SAD) e 
ainda aos Centros Sociais e Paroquias de Nª Sra de Fátima e de Nariz pelo indispensável apoio 
logístico no transporte. 
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- Cultura Perto de Si 

A iniciativa “Cultura Perto de Si” é um programa da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) que, desde 
2018, tem por missão promover, divulgar e descentralizar a cultura no Município de Aveiro. É 
também uma forma de criar laços entre as instituições envolvidas e a comunidade promovendo a 
troca de experiências culturais. 

Recentemente, na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, decorreram três desses 
espetáculos inseridos neste programa: 

A 18 de setembro decorreu um espetáculo da Banda Eixense na Escola de Verba. Em 7 de outubro 
foi a vez da Sociedade Musical de Sta Cecília presentear o público com concerto de Música Ibero-
Americana no Centro Social de Requeixo. Em 22 de outubro o Coral S. Pedro de Aradas apresentou 
um repertório de Música Ibérica da Renascença no Centro Social da Taipa. 

Esta aposta do Município de Aveiro é fundamental para a descentralização cultural. 

 

- Atividades serinores (nova época letiva) 

Abertas as inscrições para aulas de ginástica e hidroginástica para a prática de atividade física, 
destinadas à população sénior. 

O principal objetivo destas atividades é promover a ocupação saudável dos tempos livres, 
orientado para atividades desportivas, de animação e lazer. Desta forma, facilita-se um 
envelhecimento saudável e participativo, potenciando a melhoria da qualidade de vida. 

AULAS / HORÁRIOS / LOCAIS:  

Hidroginástica (garantido o transporte) 

Piscinas do Sporting Clube de Aveiro 

4ªs e 6ªs feiras: 9h30 às 10h15 

Ginástica 

- Centro Social de Requeixo 

2ªs e 4ªs feiras: 10h às 11h 

- Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima 

4ªs: 19h às 20h 

- Salão Junta de Freguesia (Nariz) 

2ªs e 4ªs feiras: 9h30m às 10h15m 

 

- Apoio no peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro 

À semelhança dos anos anteriores colabou-se com a Liga Portuguesa contra o Cancro, promovendo 
o peditório na Freguesia entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro. 
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- Contentores para velas (Cemitérios) 

A Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz deu mais um passo na sua missão de 
desenvolvimento sustentável, contribuindo para a promoção de comunidades inclusivas, resilientes 
e sustentáveis. 

Esta é mais uma ação que conduz à motivação para a implementação de diversas ações e projetos 
à escala local com o objetivo de contribuir para a transformação, no sentido de uma comunidade 
mais ecológica.  

Neste caso, trata-se da colocação, nos três cemitérios da Freguesia, de contentores adequados 
para a reciclagem de velas. Pretende-se com esta ação não só a proteção do meio ambiente, mas 
também a divulgação e promoção da mascote de reciclagem. 

Este procedimento valoriza, assim, a candidatura da Freguesia ao Programa Eco-Freguesias. 

 

- Boletim Informativo da Freguesia 

Disponível a 7ª edição do Boletim Informativo da Freguesia que, apara além da distribuição em 
formato papel, pode também ser consultado em https://uniao-rfn.pt/download/-b_info7_site.pdf 

 

- Hotéis para insetos  

Hotel de insetos é uma estrutura construída pelo Homem para fornecer abrigo para insetos. Podem 
existir numa variedade de formas e tamanhos, dependendo da finalidade específica ou do inseto 
específico para o qual se destinam. A maioria consiste em várias seções diferentes que fornecem 
aos insetos instalações de nidificação - particularmente durante o inverno, oferecendo abrigo ou 
refúgio para muitos tipos de insetos, muitos com funções de polinizadores.  

Muitos destes hotéis de insetos são usados como locais de nidificação por insetos. Outros são 
projetados especificamente para permitir que os insetos hibernem, tais como joaninhas e 
borboletas.  

Em Portugal existem mais de mil espécies de insetos polinizadores, entre abelhas solitárias, 
abelhões, vespas, besouros, moscas, borboletas, escaravelhos, formigas ou joaninhas e, cada vez 
mais, a urbanização, a poluição, a utilização de pesticidas e as alterações climáticas estão a 
exterminar os insetos polinizadores. 

No caso da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, polinizar é a palavra de ordem. Assim, 
foram instalados dois hotéis para insetos em espaços ajardinados da freguesia com o objetivo de 
aumentar a diversidade destes seres vivos essenciais na conservação da biodiversidade. O objectivo 
é, até ao fim do mandato, instalar pelo menos um hotel para insetos em cada lugar da Freguesia. 
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- Cabazes de Natal 

À semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia distribuiu o Cabaz de Natal, constituído por 
géneros alimentares típicos da época festiva e adquiridos exclusivamente no comércio local da 
Freguesia. 

Esta iniciativa, promovida ininterruptamente ao longo destes últimos anos, é destinada 
exclusivamente à população com dificuldades económicas. 

Embora não constitua uma solução para os problemas sociais e económicos que afetam uma faixa 
da população, o Cabaz de Natal é uma forma de atenuar as dificuldades dos mais desprotegidos, 
despertando os valores da paz, união, harmonia, partilha e solidariedade, simbólicos da época 
natalícia. 

Atualmente, esta medida abrange 30 agregados familiares. 

 

- Mensagem de Natal 

Aproveitando a época natalícia que se aproxima quero endereçar a todos os residentes da 
Freguesia, assim a como a todos emigrantes “filhos” das nossas terras, uma mensagem de 
esperança e de afeto.   

Após um ano de muitas lutas e dedicação, é chegado o tempo de reflexão, mas também de 
confraternização. Independentemente da fé de cada um, o Natal é um momento especial, de 
renovação e de luz! Esta época valoriza a família, o amor e sobretudo a união. Para além dos 
momentos festivos que a data proporciona, faço votos que neste período haja espaço para a paz e, 
mais do que nunca, a renovação do espírito de solidariedade.  

O meu desejo é que todos possam entrar no ano novo com alegria no coração e sem 
arrependimentos. O que ficou por realizar, pode agora ser realizado! O que ficou por sonhar, deve 
agora ser sonhado! 

E porque sou otimista e acredito na generosidade dos meus concidadãos sei que este Natal nos 
proporcionará as condições ideais para iniciarmos um Novo Ano com espírito positivo, apesar de 
todas as vicissitudes, e com renovada energia para os desafios que se avizinham futuramente. 

Em meu nome pessoal e do Executivo da Freguesia desejo a todos um Santo Natal e um Ano Novo 
cheio de saúde e de paz. Faço votos que o Novo Ano vá de encontro às aspirações de cada um de 
vós. 

Feliz Natal e um Próspero Ano de 2023. 

 

Nª Sra de Fátima, 22 de dezembro de 2022  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel António Costa da Silva 
 


