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Terminamos com o sentimento de
dever cumprido. (...) Encaramos
com determinação os desafios
e incertezas e transformamo-los
em objetivos concretizados.
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Mensagem do Executivo da Freguesia
Caros Cidadãos da Freguesia,
Aproximamo-nos a passos largos de mais um final de
mandato. É tempo de olharmos para trás e evidenciarmos o caminho percorrido durante estes últimos
quatro anos.
Ao longo deste mandato muitas foram as conquistas
e investimentos feitos. Requalificámos as fontes, os
cemitérios, os polidesportivos, várias áreas exteriores
públicas, criámos parques infantis e de lazer, qualificámos inúmeros espaços verdes, fizemos alargamento
de vias e construção de passeios, requalificámos vias
públicas, entre outras ações. Alguns destes investimentos foram feitos com recursos próprios, outros
em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro. Até
ao final do mandato outras empreitadas irão acontecer nomeadamente no que respeita à requalificação
de vias públicas.
Candidatámo-nos ao Fundo Recomeçar, medida que
pretendia apoiar iniciativas de entidades privadas e
públicas para a prevenção e recuperação das zonas
afetadas pelos incêndios de 2017. Fomos contemplados nas duas medidas existentes, tendo-nos este
fundo permitido adquirir um trator equipado com
reboque e pá carregadora.
Privilegiámos um serviço público de qualidade e de
proximidade à população. Em 2018 inaugurámos o
Espaço Cidadão. Este serviço proporciona uma maior
comodidade aos utentes uma vez que num único
espaço podem tratar de vários assuntos evitando
deslocações (à cidade). Renovámos a parceria com os
CTT através da celebração de um novo contrato que
permitirá ter mais serviços ao dispor da população.
Lançámos uma campanha de apoio ao comércio
local que pretende estimular o consumo junto dos
estabelecimentos locais, como resposta aos efeitos
provocados pela pandemia, contribuindo assim para
a dinamização da economia local.
Fundámos também este Boletim Informativo, uma
publicação com carácter semestral, que tem por objetivo dar a conhecer todo o trabalhado desenvolvido

na Freguesia. De agora em diante, iremos contar com
uma nova rúbrica que nos dará a conhecer um pouco
mais das gentes da nossa terra que de alguma forma
desempenharam ou desempenham um papel importante para o desenvolvimento/promoção da nossa
Freguesia. Nesta edição, damos-vos a conhecer um
pouco do percurso do jovem fadista Tomás Marques
que, apesar da sua tenra idade, já se lhe antevê um
futuro promissor no fado.
Contudo, este mandato fica também marcado por
acontecimentos menos felizes. Numa breve retrospetiva destacamos três marcantes e inesperados
momentos.
O primeiro deles ocorreu em 2017. Quem não se lembra do fatídico incêndio que deflagrou a 15 de outubro
de 2017. O fogo consumiu uma longa área de mato e
floresta deixando a nossa Freguesia coberta por um
extenso manto negro. Um dia que ficará, pelas piores
razões, para sempre gravado na nossa memória.
A 23 de setembro de 2019 fomos surpreendidos pela
partida trágica e prematura do Sr. Antero Santos. Um
cidadão de exceção, humano e íntegro que exerceu
o seu cargo com enorme responsabilidade, elevado
empenho e dedicação à sua Freguesia e à sua população. Ficará para sempre perpetuado na memória
de todos aqueles que tiveram a honra de um dia se
terem cruzado com ele.
A pandemia provocada pelo novo coronavírus SARSCoV-2 é outro assunto que merece o nosso destaque.
De forma inesperada, no início de 2020, fomos surpreendidos pelas notícias que nos davam conta de
um vírus que tinha surgido na Ásia e que se espalhou
a uma velocidade alucinante pelo mundo. A partir daí
toda a nossa rotina mudou e passámos a viver num
tempo marcado pela incerteza e pelo medo.
A Junta de Freguesia, ciente do seu papel social, apoiou
várias entidades que têm tido um papel preponderante no combate ao contágio provocado pela COVID19 através da entrega de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI). Procedemos também à desinfeção
em locais públicos com previsíveis aglomerados de
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Serviços úteis
à população
pessoas e entregámos kits de EPI’s ao comércio local
e à população pertencente aos grupos de risco.
Hoje em dia, e apesar da pandemia já estar mais controlada, muito pelo contributo da vacina, reiteramos
que continua a ser essencial adotarmos medidas
que evitem a propagação do vírus, pois só assim
conseguiremos chegar ao ambicionado regresso à
“normalidade”.
Terminamos com o sentimento de dever cumprido.
Fomos fiéis ao programa eleitoral apresentado.
Cumprimos com eficácia e rigor. Pautámos pela exigência e transparência. Regemo-nos por uma planificação rigorosa das aquisições e do quadro dos pagamentos, só assim foi possível ao longo de todo este
mandato termos tido uma excelente gestão financeira.
Encaramos com determinação os desafios e incertezas e transformamo-los em objetivos concretizados.
Agradecemos à Câmara Municipal de Aveiro,
Associações/IPSS’s, membros da Assembleia de
Freguesia e demais parceiros por toda a cooperação
ao longo deste mandato.
A vós, caros Fregueses, esperamos não ter defraudado as expectativas que depositaram em nós. Tudo
fizemos e faremos em prol do desenvolvimento da
nossa Freguesia.
Pela Freguesia sempre!!
O Executivo da Freguesia
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Mensagem do Presidente da CMA
Caros(as) Munícipes
Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Presidente Miguel Silva para partilhar algumas
notas sobre o trabalho da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), nesta publicação da Junta da União
de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, que cumpre o importante serviço público de
informação à População, aproveitando a oportunidade para convidar Todos a acompanharem a
atividade intensa da CMA no site www.cm-aveiro.pt ou nas publicações de informação que fazemos com regularidade.
A CMA tem desenvolvido uma atividade intensa ao nível do investimento, da Descentralização em
várias áreas com destaque para a Educação e a Cultura, na cooperação com as Associações e as
Juntas de Freguesia com a assinatura de contratos de elevada importância e dimensão financeira,
entre muitas outras frentes.
Na gestão da CMA assinalamos o cumprimento dos três principais objetivos de 2020 e de 2021:
recuperação financeira da Câmara e reconquista da sua plena autonomia de gestão, realização de
muitos investimentos que temos em desenvolvimento por todo o Município e em várias áreas da
atividade, e Combate à Pandemia da Covid-19 com apoio à atividade social e económica.
O IP terminou a obra de qualificação da EN 235, uma obra negociada pela CMA e acordada entre
ambas as entidades, criando uma rotunda no cruzamento de acesso à A1, estruturando todos os
outros cruzamentos garantindo segurança e fluidez, novos corredores pedonais e nova pavimentação com qualidade. A CMA está a acabar o novo acesso à zona da Bica, que será também a via de
estruturação da ampliação da Zona Industrial de Mamodeiro, o que conjugado com a qualificação
da Rua das Hortas (obra de cooperação entre a CMA e a Junta de Freguesia), vai melhorar muito
a qualidade e segurança das ligações de Mamodeiro à zona da Bica.
Temos várias obras em projeto, concurso e execução, destacando a pavimentação de mais de vinte
arruamentos em diversas povoações de toda a União de Freguesias, o novo Centro Escolar com
Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo (em concurso), o Museu da Terra, na Quinta da Costa em
Requeixo (em projeto) e a reabilitação da Ponte de Requeixo (já terminada). Vamos fazer a remoção dos jacintos da Pateira numa parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente e as Câmaras
Municipais de Águeda e Oliveira do Bairro.
Continuamos a lutar com a Junta de Freguesia para que o Ministério da Saúde e o Governo assumam a proposta da CMA de construir um novo Centro de Saúde para servir os Cidadãos com
qualidade garantindo a permanência dos serviços.
Com o novo Centro Escolar em funcionamento, ativaremos um sistema de transportes dedicado
para a deslocação casa-escola das Crianças, que também servirá para transportar os Utentes da
Unidade de Saúde quando esta entrar em funcionamento.
Temos realizado e vamos continuar um excelente trabalho de equipa entre CMA e a Junta de
Freguesia, tendo concretizado vários investimentos importantes, estando outros em franco
desenvolvimento.
Na área social é importante realçar a parceria da CMA com o Centro Social e Paroquial de Nª Sra
de Fátima que está a executar o projeto CLDS-4G, para reforçar o apoio social a quem dele necessita, reforçando a sensibilidade dos Cidadãos para construir uma Comunidade mais forte, assim
como a cedência pela CMA do edifício da antiga Escola Primária de Nariz à Paróquia de Nariz para
o desenvolvimento de um projeto de reforço do apoio social aos Cidadãos.
Relembro que temos todos de continuar a Combater o Covid-19, cuidando bem da proteção
individual com o uso de máscara, a lavagem e a desinfeção das mãos e o distanciamento social,
as armas principais para evitarmos o contágio e conseguirmos voltar a ter a Boa Vida Normal
sem Covid-19, com a ajuda da importante vacinação que está em curso com a cooperação da
CMA dado que o Centro de Vacinação de Aveiro funciona no Parque de Feiras e
Exposições.

Mensagem
do Presidente

Assembleia de
Freguesia
Caros Amigos,

A importância da
Assembleia de Freguesia
não reside apenas na
discussão entre os eleitos pelos diferentes
partidos. Este órgão deliberativo revela-se politicamente importante
uma vez que é o espaço
ideal para o contacto
direto entre os eleitores
e os eleitos. Neste sentido, agradeço a todos
os que participaram
ao longo destes quatro
anos nas sessões realizadas pela Assembleia de
Freguesia, contribuindo
assim para a prática de
uma cidadania ativa
que nos permite a todos
em conjunto tornar
Requeixo, Nª Srª Fátima
e Nariz uma Freguesia
cada vez melhor.
Aproveito ainda para
agradecer ao Executivo
da Freguesia por toda a
cooperação mútua durante este mandato. Um
mandato pautado pelo
mais absoluto rigor e
exigência.
Um bem-haja a todos!
Nuno Almeida
Presidente
da Assembleia
de Freguesia

Um Abraço e Bem Hajam.
José Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro.

Ficha
Técnica
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Conhecendo melhor...

Tomás Marques, o “Pequeno Grande” Fadista da nossa Freguesia
Nome:
Tomás Da Costa Marques
Idade: 10 anos
Residente: Mamodeiro –
Nª Srª de Fátima
Paixões:
Fado, Cozinha e Pintura

Com apenas 10 anos de idade o Tomás tem já
um bonito e promissor caminho no Fado. Fruto
duma paixão que desde muito cedo encontrou,
curiosamente (ou talvez não, porque o destino
tem destas coisas inexplicáveis) numa noite de
Fados organizada pelo Centro Social e Paroquial
de Nª Srª de Fátima quando tinha ainda 5 anos.
A voz maravilhosa da Fadista convidada nessa
noite, Ana Rita Arez, hoje sua amiga e que considera carinhosamente a sua “Madrinha do
Fado” fez o seu corpo “tremer da cabeça aos
pés” quando cantava.
Estava dado o mote para que este episódio
fosse o despoletar da sua incessante pesquisa
no Fado. Numa casa e família onde o Fado não
fazia parte da “playlist” habitual, o Tomás começou a procurar diariamente, nas plataformas digitais, pelos grandes nomes do Fado e foi
descobrindo aos poucos que este estilo musical
tão Português era aquele que o fazia cantarolar! Ouvia muito Mariza, Carminho, Ana Moura,
Camané, etc. mas era em Amália Rodrigues e
Carlos do Carmo que encontrava as suas grandes referências. Considera que Sara Correia é,
atualmente, a grande Diva do Fado, pela forma
simples mas incrivelmente poderosa com que
transmite cada palavra e passa a sua emoção.

Gosta sobretudo de temas mais intensos e que
lhe toquem diretamente no coração.
Rapidamente cativou e trouxe também para o
mundo do Fado, os seus pais e familiares que
perceberam que o Tomás tinha de explorar
e enriquecer este seu gosto musical e começou a ter aulas de Música na OMA – Oficina de
Música de Aveiro. Das aulas de canto e Guitarra
Clássica passou, há cerca de um ano, também
para a Guitarra Portuguesa (esse instrumento
maravilhoso que faz o Fado acontecer) com o
professor Daniel Gomes, o seu “Mestre”, que
carinhosamente lhe vai segredando algumas
dicas da sua experiência no mundo do Fado e
dos Fadistas.
Foi participando em pequenas “fadistices”, algumas noites de Fado, sobretudo de carácter
solidário e em encontros de Fado Amador, mas
por incentivo de alguns amigos e iniciativa do
seu professor de escola primária, decidiu levar o

seu Fado à Televisão. Em Dezembro, ainda com
9 anos, o pequeno Tomás sagrou-se o grande
vencedor da edição 2020 do concurso “Fado
Na Praça”, na RTP1 e que o alavancou para outros desafios.
Participou em Maio deste ano no All Together
Now – Kids, o programa de talentos musicais
da TVI, fazendo levantar 88 dos 100 jurados
ali presentes. Uma experiência que enfrentou
com grande nervosismo e ansiedade, por estar
na maior sala de espetáculos do país, o Altice
Arena, num cenário incrível e perante um painel
de jurados tão especial e talentoso.
Muito recentemente, participou como convidado no programa “Em Casa D’Amália”, da RTP1.

Um programa em
formato de Tertúlia,
dedicado ao Fado
e à música portuguesa, à semelhança do que também a própria D.
Amália Rodrigues
adorava fazer e
por isso mesmo é
gravado na casa em que viveu grande parte
da sua vida e hoje é a Casa Museu da Fundação
Amália Rodrigues. Foi uma mistura de alegria,
enorme orgulho e profunda emoção que sentiu
por poder estar ali naquele espaço com tanto
significado, a fazer o que ama.
Além do Fado, o Tomás tem ainda outras paixões
como a Pintura e a Culinária. É, aliás, na cozinha
lá de casa que passa bastantes horas do seu
tempo livre a fazer experiências com sabores,
ingredientes diferentes e a testar novas receitas,
mas sempre ao som do Fado! Em Março de 2020
participou também no desafio culinário interescolar promovido pela Câmara Municipal de
Aveiro, o concurso “MiniChef Gertal”, que decorreu na EFTA sob o paladar atento do Chef Hélio
Loureiro e do qual saiu também como vencedor.
Em tom de brincadeira (ou talvez não !!!) já pensou muitas vezes que o seu futuro passaria por
um restaurante de Fado em que além de cantar
confecionaria os seus próprios pratos!
Até porque nos últimos tempos arrecadou
algumas experiências em casas de Fado, em
Lisboa, que lhe trouxeram toda uma nova forma
de sentir o Fado, pela proximidade e interação
com o público vivida nestes espaços em que
se “respira Fado”.
Os sonhos são muitos e espera conseguir realizar cada um com todo o empenho e dedicação
que o caracterizam. Porque os sonhos não ocupam lugar e o seu lema é: “O que fizeres com
Amor, é bem feito!”
Acredita nos teus sonhos!

• Março “Redes sociais nas nossas vidas,
impactos e perigos”;
“Prevenção de comportamento aditivos: os
novos desafios”;
• Abril “Como lidar com os receios e as
angústias do regresso ao “normal”?”;
“Más posturas na infância: sinais de alerta
e prevenção”;
• Maio “O Serviço Social e o desenvolvimento sustentável”.
As inscrições em futuras sessões podem
ser feitas através do site:
https://clds4g.cspnsfatima.pt/
Entrega de sebentas com várias atividades a alguns dos
participantes dos
Espaços de Ativação
Comunitário de
Requeixo e Nª Srª
Fátima de forma a
estimularem a sua

coordenação motora, concentração e agilidade das capacidades cognitivas contribuindo assim para
uma mente sã,
corpo são.
Comemoração do
Dia Internacional da
Mulher
A 8 de março comemora-se o Dia
Internacional da
Mulher.
A equipa do CLDS 4G distribuiu flores
entre as utentes dos Espaços de Ativação
Comunitária de Requeixo e Nª Srª Fátima
como forma de assinalar a data.
Realização de pequenos vídeos com testemunhos da comunidade sénior acerca
do 25 de abril de 1974 e das implicações e
consequências da COVID-19 no seu dia a dia.
Os vídeos podem ser visualizados na página
de Facebook do CLDS 4G Aveiro.

Projeto CLDS 4G
O Projeto CLDS 4G, do qual
o Centro Social e Paroquial
de Nª Srª Fátima é a
Entidade Coordenadora
Local da Parceria (ECLP),
tem como principal objetivo combater a pobreza e discriminação e
promover a inclusão social de grupos populacionais que revelem maiores níveis de
fragilidade social.
De entre as diversas atividades realizadas,
destacamos as seguintes ocorridas no 1º
semestre do ano:
Sessões informativas on-line gratuitas
abordando os seguintes temas:
• Janeiro “Gerir a ansiedade em família em
tempo de confinamento”;
• Fevereiro “Tele-trabalho e momentos de
qualidade em família: É possível?”;
“Lidar com o luto em tempo de pandemia?”
“Prevenção de acidentes domésticos com
crianças”;
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Associações/IPSS’s
Informação Associações/IPSS´s da Freguesia

Associação Recreativa e Cultural da Barroca
Barroca, em tempo de COVID,
prepara-se para o futuro
Nos últimos tempos, completamente atípicos devido à Pandemia COVID 19, fomos tentando manter alguma atividade com muitas contingências devido ao confinamento
decretado pelo Governo. Após o inicio da
Pandemia procuramos manter o contato
com os atletas, através de encontros online,
mantendo-os informados sobre as várias
formas de eles praticarem desporto em
casa, para não perderem aptidões físicas
e para bem da sua saúde física e mental.
Fomos obrigados durante o tempo de pandemia a implementar medidas nomeadamente, a elaboração de um plano de contingência interno e a aquisição de muitos
materiais de desinfeção e proteção para os
atletas. Foram cumpridas todas as regras
de distanciamento e os treinos que se realizaram foram efetuados no cumprimento
rigoroso das diretrizes da Direção Geral de
Saúde.
Com este tempo de paragem devido à
COVID 19 e dado que as instalações não
estavam a ser ocupadas, a Direção apostou
forte nas obras de remodelação e requalificação do seu parque desportivo, as quais
muito contribuíram para uma maior funcionalidade no futuro, para além de melhorar

a imagem do clube.
Planeamento época 2021/2022
Nos dias de hoje, a PANDEMIA COVID 19,
veio alterar todos os nossos projetos e criar
uma incerteza quanto ao futuro mais próximo em relação à promoção da atividade
desportiva amadora nomeadamente dos
jovens como é o caso da A.R.C. Barroca.
O nosso desafio e principal missão vai ser
ainda maior, mas vamos fazer todos os esforços para continuarmos a promover o
desporto na nossa Freguesia e Concelho,
proporcionando às crianças e jovens um
espaço essencial para o seu crescimento
saudável. Com a elaboração do projeto de
legalização e ampliação das nossas instalações, queremos concentrar o futebol juvenil e Judo no mesmo local evitando a
dispersão e com isto não ficarmos dependentes de outros. Também com o projeto de
mais balneários, passarmos a ter melhores
condições de treino e também melhores
condições para puder participar em mais
competições e ter mais atletas a competir.
O novo projeto servirá para uma melhoria
substancial das condições de utilização do
nosso espaço público, com a construção de
um novo local de convívio, como vai ser o
nosso bar e com novas instalações sanitárias para o público em geral.
Pretendemos para a
época de 2021/2022
ter 3 equipas nos escalões de futebol de

7. Com a atividade do Judo em crescimento
no Clube, vamos continuar a adquirir equipamentos de modo a proporcionar mais
qualidade de treino aos nossos atletas e
com isso continuar a cativar mais atletas, a
participar em mais torneios e organizar um
torneio de nível associativo para escalões
de formação (4 aos 12 anos).
Contamos com os amigos, que com o seu voluntariado vão ajudando a nossa Instituição
e contamos também com a nossa Junta de
Freguesia e Câmara Municipal, que sempre
nos acarinharam e apoiaram nas atividades
que fomos desenvolvendo.
Agradecimentos
Esta época difícil teria sido muito mais complicada se não tivéssemos o apoio da nossa
Junta de Freguesia, a qual esteve sempre
presente disponibilizando materiais para
as nossas obras de reparação e estando
atenta às nossas dificuldades. Também a
Junta de Freguesia preparou o terreno ao
lado do campo de modo a que, por altura
de grandes concentrações de pessoas no
campo, existisse um espaço para todos estacionarem sem terem de utilizar o arruamento exterior.
Também a Câmara Municipal nos está a
apoiar, patrocinando o custo do projeto para
a legalização e ampliação das instalações,
o qual pretendemos apresentar em breve.
A estas duas entidades o nosso agradecimento, pois têm estado sempre ao lado
do Barroca.

Fotos da Manutenção do Piso Sintético com Reposição
de granulado de Borracha

Centro Social e Paroquial S. Pedro de Nariz
O Centro Social Paroquial de S. Pedro de
Nariz iniciou 2021 com enormes expectativas e esperanças.
No entanto, ditou a evolução da situação
pandémica, que o país voltasse a confinar e a nossa instituição ficou assim novamente encerrada para as respostas sociais
de infância.
Felizmente, tudo regressou ao normal
e em março voltámos a ter a presença
dos nossos utentes, que com toda a sua

energia e alegria, trouxeram nova vida a
esta instituição.
Pudemos sempre contar com o apoio de
particulares e entidades parceiras, que generosamente nos foram auxiliando.
A União das Freguesias de Requeixo, Nª Sra
de Fátima e Nariz tem sido um Parceiro de
grande importância para a nossa Instituição.
Sempre respondeu às nossas solicitações,
e neste momento que atravessamos de
pandemia, tem sido um Parceiro bastante

generoso, doando-nos
Equipamentos de Proteção
Individual.
Não podemos também deixar de referir, os apoios financeiros obtidos através
dos Protocolos estabelecidos, a presença
constante e apoio nas diversas atividades
realizadas por altura do Natal, Páscoa, São
Martinho, Festa Final de Ano, entre tantas
outras.
Bem haja a todo o executivo!
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL

SÃO PEDRO DE NARIZ
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Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima
Perspetivas para 2021:
Vivemos hoje um tempo de incertezas tão
grande que o simples exercício de preparação de um novo ano adquire uma dimensão
quase de ficção científica. Aquilo que era
uma projeção para doze meses, assente
num histórico bastante controlado, tornou-se num complexo exercício em que todos
os cenários foram equacionados.
A pandemia do novo corona vírus é antes
de mais um desafio humanitário global, que
exige novas soluções para ultrapassar os
desafios colocados, de forma a garantir a
sustentabilidade da nossa Instituição e a
segurança dos nossos utentes, trabalhadores e parceiros.
Ganha assim muita importância um planeamento flexível, e por isso, ajustável
a medidas corretivas que se venham a

revelar necessárias ao longo do ano e que
sejam evidenciadas no âmbito do acompanhamento permanente da execução das
atividades.
Sabemos que podemos contar com o empenho de todos os colaboradores e direção
para materializar a concretização das diferentes atividades o que motiva e reforça a
confiança no seu cumprimento.
Por fim, não podemos deixar de destacar a
excelência dos colaboradores do CSPNSF,
da atitude responsável, inovadora e cooperante que têm evidenciado no trabalho
que desenvolvemos diariamente em prol
de uma melhor satisfação dos utentes nos
diversos serviços prestados.

Balanço da relação com a
Junta de Freguesia:
O trabalho em rede desenvolvido pelo CSPNSF e a Junta
de Freguesia tem atuado no sentido da articulação entre ambos, conferindo a esta
instituição o papel de membro efetivo da
comunidade através da tentativa de resolução das suas necessidades, acionando os
recursos necessários para satisfazer as suas
aspirações. Esta relação inter institucional
tem atualmente assumido uma função relevante ao nível da coesão social, através
do combate a diferentes formas de exclusão social.
Realçamos também o papel fulcral da Junta
de Freguesia no apoio às associações existentes na freguesia reforçando a sua capacidade de melhorar os serviços prestados.
Bem-haja!

Associação Desportiva de Requeixo
As expectativas para o resto do ano civil de
2021 são sempre, em primeiro lugar, de elevada expectativa e dúvida... Não sabemos
como estaremos daqui por 2,3 meses e filiar
uma equipa de futebol,com todos os gastos
inerentes não é fácil tendo em conta a insegurança que ainda reina e reinará nos próximos tempos. Temos perspectivas apenas no
quotidiano, ou seja, dia a dia. Esperemos por

melhoras a todos os níveis.
Fazendo um balanço destes 4 anos da relação
desta Associação com a prezada Junta de
Freguesia, dado que há 2 anos que não temos,
derivado ao Mundo atual, actividade desportivamente falando, foi uma relação, no pouco
que tivemos, de cordialidade e de cooperação
mútua no pretendido, por exemplo na questão no Bar da Pateira em 2018. Obviamente,

como metade deste vosso
mandato não tivemos o futebol em prática,
não recebemos subsídio(s) da vossa parte.
Não é uma crítica, é uma constatação, apenas
o referimos para Vossas Excelências saberem
que mesmo sem prática desportiva, receitas,
patrocínios e quotas dos associados, temos
sempre despesas fixas como água, luz e manutenção do Campo das Poças.

Grupo Cultural e Recreativo da Taipa
Voltamos mais uma vez a participar com
gosto na presente edição do Boletim
Informativo da nossa Freguesia, querendo
assim manter esta importante colaboração
com o movimento associativo local, através de um saudável contato com a população em geral e em especial com os nossos
associados.
Após o anunciado de fim de uma série de
Estados de Emergência, que tanto tem
afetado a sociedade e com impactos económicos severos, verificamos com muita
preocupação, os graves efeitos causados
na cultura e no movimento associativo um
pouco por todo o lado, com a consequência da forte diminuição das atividades produzidas e apresentadas pelas associações
congéneres.
Apesar da presente situação pandémica,
podemos afirmar que os novos corpos sociais do Grupo Cultural e Recreativo da Taipa

para o triénio de 2021-2023, eleitos em AG
geral no passado dia 28 de março, já delineou um conjunto de propostas e objetivos
que estamos a trabalhar para organizar de
novas iniciativas e eventos musicais e culturais, dos quais destacamos os seguintes:
» Apresentação de teatro musical com a
temática “Ria de Aveiro – O postal musical”,
nas Freguesias já confirmadas de Troviscal,
Eixo-Eirol, bem como na nossa União de
Freguesias de Requeixo, Sr.ª de Fátima e
Nariz, realçando que nesta última, para além
de receber público, também será transmitida em direto por Streaming no nosso canal
de Facebook, assinalando o nosso aniversário de existência;
» Reabertura a partir de setembro do período letivo musical com as aulas de instrumento e pequenos grupos de ensemble,
logo que haja todas as condições de segurança sanitária;

» Concertos de Outono
e de Natal, brevemente
a anunciar, com a ART
RIA Orquestra e a Aveiro
Music-Consort;
» Ensaios da Minibanda, em novembro, para
preparação de um novo reportório missal e
marchas de desfile, dando início à preparação do próximo ano de serviços musicais.
A nossa direção executiva anterior agradece de forma reiterada, toda a importante
colaboração institucional e apoio logístico-financeiro, que sempre foi dado pelo atual
executivo da JF-RFN no cumprimento mais
adequado dos protocolos firmados e lamentar que a atual situação pandémica
tenha dificultado as parcerias com as nossas associações amigas, mas agora estamos seguros de estar mais perto de voltarmos a estar juntos!
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Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal
A crise que se instalou em Portugal devido
à pandemia “Covid-19“ veio afetar também
as associações nacionais, e que no nosso
caso particular exerceu bastante influencia a nível de eventos e outras atividades
programados de harmonia com o nosso
Plano para 2021. Esta associação que depende principalmente das receitas dos seus
eventos e dos seus patrocínios ficou além
das nossas aspirações.
Tem-nos valido em parte a ajuda imprescindível da União de Freguesias de Requeixo,
Nossa Senhora de Fátima e Nariz, com
quem mantemos as melhores relações.
Mesmo com estes contratempos a

Associação não se deixou diminuir e esteve,
dentro das suas limitações, em constante
contacto com a população porque não é
altura de desistir ou esmorecer. Foi construído o campo de jogos de malha que já
poderá ser utilizado este verão.
Manteve a secção de BTT ativa, em várias
provas distribuiu lembranças pela população do lugar pela Páscoa e Dia da Mãe.
O nosso Facebook esteve constantemente
ativo com publicações recentes e com motivos
da nossa Pateira, da Freguesia e do Município.
Para 2021 com a ausência de eventos
iremos apostar fortemente na manutenção do Parque Ribeirinho, na secção

BTT, participando no
Campeonato Nacional,
nas provas já habituais
com a secção de competição, criação da secção de lazer de BTT
aberta a toda a comunidade, divulgação
forte através de iniciativas diferentes nas
redes sociais e criação de eventos virtuais até que regressemos à normalidade.
Gostaríamos também ainda este ano de
assistir às inaugurações da nossa Sede, ao
Centro de Multiusos, aos Trilhos Pedestres,
criar trilhos das fontes e poços e ainda acessos a cadeiras de rodas ao nosso Baloiço.
Não desistiremos!

Grupo Folclórico do Carregal
A nossa associação devido à pandemia continua com as suas actividades encerradas.
Não se realizou nenhuma actuação nem
nenhuma actividade descrita no plano de
atividades até à data.
Temos como objetivo retomar a nossa

atividade dentro das regras impostas pela
DGS, pois a nossa cultura não pode continuar parada.
O Grupo Folclórico do Carregal agradece todo
o apoio atribuído pela Junta de Freguesia durante estes anos, principalmente nesta fase

difícil que estamos a atravessar. Devido à pandemia
a nossa associação não realizou nenhuma
atividade não obtendo qualquer donativo,
sendo assim este apoio uma mais-valia para
a nossa associação.

Associação Desportiva de Nariz
Apesar da situação pandémica que vivemos,
a ADN conseguiu realizar algumas atividades
neste 2º trimestre do ano.
No dia 11 de abril foi realizada a prova de abertura de ciclismo com o pelotão nacional de
profissionais e elites. A ADN juntamente com

a IRBAL e a Junta de Freguesia apoiaram a
nossa meta volante junto à IRBAL.
No dia 9 de maio comemorou-se o 39.º aniversário da ADN. Para celebrar este dia realizamos um quadrangular de futebol de 5
com jogadores e sócios. Houve também um

almoço comemorativo desta
data, onde estiveram presentes
o Sr. Presidente da Câmara e seu adjunto e
em representação da Junta de Freguesia, o
presidente Sr.Miguel Silva e o Tesoureiro Sr.
Carlos Nunes.

Grupo Folclórico da Nª Srª da Nazaré de Verba
Sobre esta pandemia já tudo e muito mais
foi dito, mas a verdade é que para além de
nos ter roubado muitas vidas, roubou-nos
também vida.
Todos nós, de alguma forma o sentimos, e
no caso do nosso grupo, impôs-nos a paragem total da nossa atividade vai já para
um ano.
Tínhamos inicialmente a esperança que
fossem apenas alguns meses, mas como
vimos, tal não se verificou e neste momento
é nossa convicção que iremos retomar a
nossa atividade lá para o mês de Setembro
ou Outubro. Para já, resta-nos verificar que
nada fizemos durante esta primeira metade
do ano.

No momento temos apenas como perspetiva a retoma dos nossos ensaios e a partir
daí, levarmos o nosso grupo ao estágio anterior à pandemia.
Antes desta, lembremo-nos, o nosso grupo
promovia a “festa”, ou seja, convívios e encontros entre as pessoas e assim que seja
possível, contamos com todos para que
tudo volte ao “antigamente”.
Claro que há sempre aqueles a quem já nem
perguntamos se podemos contar porque
esses estão sempre prontos a caminhar
connosco, e estamos a falar quer singular
quer coletivamente.
No que respeita ao singular não vamos
enumerar as várias pessoas que o fazem

repetidamente, para
essas vai o nosso muito
obrigado por tudo, mas no
coletivo, não poderemos deixar de afirmar a ajuda e boa relação que
sempre nos têm prestado a nossa Câmara
Municipal e a nossa Junta de Freguesia.
Esta última aliás, temos que deixar aqui o
nosso merecido testemunho, porque têm
feito tudo o que lhes é possível para ajudar
o nosso grupo. É justo afirmar que quer o
anterior presidente (Antero Santos) quer o
atual têm feito o melhor, dentro das suas
possibilidades, para ajudar a nossa coletividade e as outras, claro.
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Visita
à nossa

29 maio

Freguesia

Visita da Câmara Municipal de Aveiro
à nossa Freguesia

Jardim do Foral
505 anos após D Manuel I assinar a Carta de
Foral a Requeixo, assinalou-se a data com a
criação do Jardim do Foral

Inauguração dos
arruamentos em
homenagem ao
Sr. Antero Santos
e Padre Artur

Inauguração do

Parque de Merendas de
Nª Srª de Fátima
Inauguração da

Visita a produtor vinícola

Ponte de Requeixo

Rota da Bairrada

Inauguração da Rua da Fonte
das Hortas - Mamodeiro;
Apresentação do projecto do
Salão de Eventos- Nariz;

Inauguração

Rua Direita - Verba

Apresentação do projeto do
Museu da Terra - Requeixo.
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Obras
na Freguesia
Construção de Valetas
Rua da Pega
Póvoa do Valado

Rua do Paraíso
Requeixo

Rua dos Valinhos
Nariz

Rua da Quingosta
Carregal

BRAS

Rua da Cafelada
Mamodeiro

Rua e Travessa do Gorgulho
Carregal

Alargamento da Rua da Brenha
com construção de muros e passeios
Póvoa do Valado

Sinalização horizontal - Rua das Escolas
Mamodeiro

Boletim Informativo | JF Requeixo | Nª Sra de Fátima | Nariz

Construção de jardim junto à
Fonte da Costeira - Nariz

Alargamento da
Rua Prof. Belarmino Nunes
Nariz

Alargamento da Rua da
Azenha - Taipa

Tratamento de águas pluviais
Rua da Cafelada
Mamodeiro
Tratamento de águas pluviais
Rua da Covoada - Carregal

Construção de bases para ecopontos
e contentores

Reparação de passeios
Nariz
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OBRAS

10

Início da obra da via pedonal/ciclável
entre o Parque de Requeixo
e o Parque do Carregal

Inauguração da pista de Pitbikes
Nariz

Sinalética da Grande Rota
Ria de Aveiro

Instalação de fibra ótica
na freguesia

Requalificação da ponte de ferro
Linha Vouga
Taipa

Requalificação do espaço público
Rua da Picada - Nariz

Limpeza das faixas de gestão
de combustível florestal

Empreitada da conclusão dos balneários do Polidesportivo do Carregal
(Delegação de Competências CMA)
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Parques e

Cemitérios

Polidesportivos

Melhoramentos

Melhoramentos
Aquisição de tolde funerário
Instalação de minigolfe
Parque de Merendas - Nª Srª de Fátima

Construção de sepulturas
Cemitério de Requeixo

Iluminação
Cemitério de Nariz
Iluminação e instalação de rede de
proteção
Polidesportivo - Nª Srª de Fátima

Alargamento do portão de serviço
Cemitério de Nariz

Fontes
Requalificações

Fonte do Pano
Carregal

Fonte Velha
Póvoa do Valado

antes

antes

depois

depois
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Obras

A equipa do DSU ( CMA ) irá

Câmara Municipal
de Aveiro
Rua de Aveiro

também pavimentar brevemente as
seguintes ruas:
• Rua do Sobral - Requeixo
• Rua da Cancelada - Requeixo
• Rua dos Balinhos - Taipa
• Rua da Brenha - Póvoa do Valado
• Rua de S. António - Mamodeiro
• Rua das Cerejeiras - Póvoa do Valado
• Rua do Agueiro - Póvoa do Valado
Rua Antero Marques dos Santos

Conclusão da estrada de
acesso à Bica / Cafelada
Mamodeiro

Foi adjudicada em reunião de CMA,
à empresa Carlos Pinho, a intervenção nas seguintes
artérias da Freguesia :
• Rua do Ramalheiro - Vessada
• Rua do Carral - Verba
• Rua das Quintas - Verba
• Rua Dr. Manuel Seabra - Nariz

Alargamento da via pública
Rua da Cafelada
Mamodeiro

Alargamento da Rua de S. Paio - Requeixo

Rua da Fonte das Hortas
Mamodeiro

Início da empreitada
da pavimentação de 11 vias de comunicação
pelo Rosas Construtores:
• Rua Direita - Mamodeiro
• Rua Direita - Carregal
• Rua / Travessa Areosa - Carregal
• Rua do Raso - Carregal
• Rua Central - Requeixo
• Rua do Chão Minhoto - Requeixo
• Rua do Castelo - Mamodeiro
• Rua da Baixa do Castelo - Mamodeiro
• Rua do Chão Velho - Póvoa do Valado
• Urbanização do Chão Velho - Póvoa do Valado
• Rua da Sobreirinha - Verba
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Outras Notícias

da Freguesia
COMÉRCIO LOCAL
Como forma de potenciar o comércio local da Freguesia e
incentivar a que a população em geral passe a efetuar mais
compras localmente, a Junta de Freguesia está a promover as
seguintes iniciativas de divulgação do comércio local:

•

Criação de plataforma digital associada à página web da
freguesia onde cada comerciante
poderá ver o seu espaço divulgado;
• Colocação de telas na Freguesia
com informação sucinta dirigida
aos que não têm acesso aos meios
digitais;
• Distribuição de panfletos com os
contactos dos comerciantes;
• Distribuição de sacos reutilizáveis
aos comerciantes que pretendam
aderir a esta campanha.

Ciclismo
Prova de Abertura
Região de Aveiro 2021
Realizou-se no passado dia 11 de abril a
Prova de Abertura – Região de Aveiro
que marcou o início da época de
ciclismo de 2021.
A prova teve início no Cais da Fonte
Nova em Aveiro e percorreu todos
os onze municípios da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro
(CIRA).
Esta iniciativa contou com o apoio da
Junta de Freguesia.

Novo Centro Escolar de Nª Srª de Fátima
Foi aprovado pelo Executivo Municipal
de Aveiro o projeto de execução e
abertura do concurso público para a
criação de um Centro Escolar em Nª
Srª Fátima.
O edifício da nova Escola Básica do 1.º
Ciclo e Jardim de Infância ficará instalado junto à Igreja e ao Centro Social
e Paroquial integrando as crianças de
toda a Freguesia.
Quando entrar em funcionamento
será criado um circuito de transporte
direcionado para as crianças com residência mais distante.
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Entrega de equipamentos de
proteção às IPSS’s

Delegação de Competências
Por uma política de maior proximidade e com o objetivo de
prestar um melhor serviço à população, foram celebrados entre
a Câmara Municipal de Aveiro e as dez Juntas do Município os
Contratos Interadministrativos de Delegações de Competências
no valor total de 2.100.000€.

Neste contexto de pandemia e de forma a apoiar
quem está na linha da frente do combate à COVID19, a Junta de Freguesia fez uma nova entrega
de material de
proteção individual às IPSS’s da
Freguesia.
Foram entregues
luvas, fatos de proteção, máscaras e
detergentes de
higienização.

OPAD
Cidadania Labs

Valores e tipologias

Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Srª Fátima e Nariz

• Limpeza das vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros – 101.120 €;
• Jardins e espaços verdes – 17.500€;
• Pequenas reparações de passeios – 20.000 €;
• Qualificação de caminhos rurais – 35.000 €;
• Manutenção de parques infantis – 1.800 €;
• Manutenção e colocação de placas toponímicas – 2.000 €;
• Manutenção de fontes, fontanários e tanques – 7.000 €;
• Manutenção de polidesportivos – 3.000 €;
• Parque de estacionamento junto ao Cemitério do Viso – 20.000 €;
• Execução de balneários no Polidesportivo do Carregal – 42.500 €.

Apoio logístico à vacinação
De forma a agilizar o processo de agendamento da vacinação contra a covid-19, numa primeira fase a Junta
de Freguesia iniciou uma campanha de sensibilização
junto dos Munícipes com o objetivo de estes atualizarem os contactos telefónicos que constam no portal
da saúde de forma a ser mais célere a convocatória
para a vacinação. Atualmente, e dado que já está disponível o autoagendamento, qualquer cidadão com
idade elegível para tal, poderá, se assim o pretender,
dirigir-se à Junta de Freguesia para obter ajuda na marcação, fazendo-se acompanhar dos seguintes dados:
• Nome;
• Data de nascimento;
• Contacto móvel;
• Número de Utente.

O Cidadania LAB foi um dos
sete projetos vencedores no
âmbito da iniciativa Orçamento Participativo
com Ação Direta (OPAD) 2020 promovido pela
Câmara Municipal de Aveiro.
Este projeto consiste num laboratório de
aprendizagem coletiva, experimentação e
participação dos cidadãos na vida da cidade e
nas decisões políticas que afetam as suas vidas.
Ao todo está prevista a realização de treze
eventos e oito workshops que abrangem
todos os habitantes das freguesias do
concelho de Aveiro. A primeira fase de eventos
previstos iniciou com ações itinerantes nas
Freguesias que têm como objetivo promover
a participação e o envolvimento dos cidadãos
através da partilha de ideias, necessidades e
problemas que identificam nas suas freguesias.
Para se inscrever e estar a par dos próximos
eventos/workshops poderá fazê-lo através do
site: https://cidadanialab.com

Poda de
árvores
A poda é o procedimento
mais comum para a manutenção das árvores. Sendo
feita de forma regular e
adequada é essencial para
manter a vitalidade e resistência das árvores.
Ciente disso, a Junta de
Freguesia procedeu à poda
das árvores plantadas em
espaços públicos.
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Dia Mundial

da Criança
Este ano, tal como já aconteceu no
ano passado devido à pandemia,
a Junta de Freguesia assinalou o
Dia Mundial da Criança de forma
diferente.
Não havendo possibilidade das tradicionais celebrações, a animadora
PaPaPalhaça deslocou-se às escolas e IPSS’s para alegrar as nossas
crianças com uma divertida coreografia que colocou todos a mexer.
O Executivo deliberou ainda oferecer um par de raquetes a cada
criança como forma de simbolizar a
diversão e liberdade características
muito presentes nos mais novos.

Campanha de Vacinação

Antirrábica e Identificação Eletrónica 2021
A Direção Geral de Alimentação e Veterinária com
a colaboração das Câmaras Municipais promove a
Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica.

ExplorAPPateira
Em 2018, no âmbito do Orçamento
Participativo de Portugal (OPP), o
projeto “ExplorAPPateira” foi um
dos grandes vencedores.
Este projeto pretende contribuir
para a divulgação da Pateira através da criação de uma aplicação
móvel que permitirá ao utilizador
ter acesso a diverso conteúdo
relacionado com a Pateira de
Fermentelos.
O projeto será executado no âmbito de uma colaboração entre
o Município de Águeda e o ICNF
tendo sido assinado no passado
mês de abril o protocolo que permitirá colocar em prática o projeto.

Dia Internacional
das Florestas

Dia 30 de junho o Médico Veterinário do Município
desloca-se à nossa Freguesia para proceder à
vacinação antirrábica e identificação eletrónica.
Para que a vacina seja administrada, é necessário que
os animais estejam identificados eletronicamente,
através de microchipe, e que sejam fornecidos
o nome completo, morada, número de bilhete
de identidade ou cartão de cidadão, número de
identificação fiscal e contacto telefónico do detentor.

Taxas

Horários
e Locais

dia: 30 de junho
• Nª Srª Fátima - Rua da Igreja (Largo da Junta de
Freguesia) - 10h

• Nariz - Largo de S. Pedro (Largo da Junta de
Freguesia) - 12h

• Requeixo - Rua do Sobral (Largo do Centro Social) - 15h
• Vacina da raiva - 10 euros;
• Microchipe / registo - 2,5 euros;
• Boletim sanitário - 1 euro.

Nota

A vacinação antirrábica é obrigatória para todos os
canídeos com três ou mais meses de idade.
Para além desta data a vacinação antirrábica e a
identificação eletrónica poderão ser realizadas nos
serviços urbanos (Rua das Fontainhas - Taboeira)
todas as quintas-feiras entre as 14h00 e as 16h00.

Celebra-se a 21 de março o Dia Internacional das Florestas.
Data que marca o início da Primavera.
Esta comemoração visa alertar para a necessidade de
gerir de forma sustentável as florestas que são essenciais
para combater as alterações climáticas e contribuir para a
prosperidade e o bem-estar das gerações atuais e futuras.
Este ano o lema é:
Recuperação da floresta: um caminho
para recuperar o
bem-estar.
Evolução da plantação feita em março de
2019 levada a cabo pela
Junta de Freguesia e o
Município de Aveiro.
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IRS 2020

Censos 2021

Apoio no preencimento

Os Censos são a maior operação estatística nacional, normalmente feita
de 10 em 10 anos, que permitem conhecer melhor algumas características
do país.
Em ano de pandemia, e num mundo cada vez mais digital, a habitual resposta em papel deu lugar à resposta eletrónica.
A Junta de Freguesia ciente de que nem todos, principalmente os mais velhos, têm acesso às novas tecnologias, disponibilizou a toda a população
um serviço de apoio ao preenchimento do questionário.
À semelhança de anos anteriores, a Junta de
Freguesia está a disponibilizar um serviço de apoio
ao preenchimento e entrega das declarações de IRS.
Entre 01 de abril e 30 de junho, se precisar de ajuda,
poderá dirigir-se aos serviços administrativos da
Junta de Freguesia fazendo-se acompanhar dos
seguintes documentos:
• Senha(s) de acesso ao Portal das Finanças;
• Documento de Identificação Fiscal ou Cartão do
Cidadão;
• Documentação necessária para o preenchimento
da sua declaração.

Poços

Normas de cumprimento
Em tempos passados os poços tiveram uma valiosa utilidade para a rega das hortas.
Com o passar dos tempos, muitos proprietários deixaram de as cultivar ficando os poços
camuflados pela vegetação e silvados, representando um grande perigo de queda para
pessoas e animais.
No âmbito do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 204/2012, de 29 de agosto, sobre a proteção contra quedas
em resguardos, coberturas de poços, fossas, fendas e outras irregularidades no solo, a lei
diz que “é obrigatório o resguardo ou a cobertura eficaz de poços, fendas e outras irregularidades existentes em quaisquer terrenos e suscetíveis de originar quedas desastrosas a
pessoas e animais”, sendo que esta obrigação “mantém-se durante a realização de obras
e reparações de poços, fossas, fendas e outras irregularidades, salvo no momento em que,
em virtude daqueles trabalhos, seja feita prevenção contra quedas”.
Ainda de acordo com a mesma lei, considera-se cobertura ou resguardo eficaz “qualquer
placa que, obstruindo completamente a escavação, ofereça resistência a uma sobrecarga de
100 kg/m2. O resguardo deve ser constituído
pelo levantamento das paredes do poço ou
cavidade até à altura mínima de 80 cm de superfície do solo ou por outra construção que,
circundando a escavação, obedeça àquele requisito, contanto que, em qualquer caso, suporte uma força de 100 kg”.

Contactos úteis
Linha de Emergência 112
GNR – Aveiro 234 378 220
Linha de Incêndio Florestal 117
Bombeiros Velhos de Aveiro 234 377 090
Bombeiros Novos de Aveiro 234 422 333
Centro Hosp. Baixo Vouga
Hospital Infante D. Pedro 234 378 300
Linha SNS 24 808 242 424
Linha de Apoio
Segurança Social 300 502 502

Neste sentido, e de forma a fazer cumprir a lei,
apelamos a todos os proprietários que tenham
poços nestas condições que tomem as devidas
precauções. O não cumprimento das normas é
punível com coimas que variam entre os 80€
e os 250€.

Centro
de atendimento telefónico
da Autoridade Tributária 217 206 707

Horário de atendimento ao público na Sede e nos diferentes Pólos da Junta de Freguesia
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