www.uniao-rfn.pt
geral@uniao-rfn.pt
Baixa do Castelo (Mamodeiro); Rua do
Chão Velho e Urbanização do Chão Velho
(Póvoa do Valado) e Rua da Sobreirinha
(Vessada).

concidadãos(as)
Nestes tempos marcados por
adversidades que nos afetam a todos,
emerge neste Executivo um sentimento
de grande confiança. Embora complexa, a
gestão autárquica constitui um desafio
permanente para quem assume por
inteiro o compromisso de trabalhar em
nome do progresso e garantir melhores
condições de vida à população.
As intervenções por toda a freguesia
continuam. Iremos muito em breve iniciar a
requalificação do espaço público junto à
Ponte da Vessada, um espaço de lazer que
irá otimizar aquele local que se encontrava
há muito desaproveitado, tal como já se
encontra adjudicada a requalificação do
Polidesportivo do Carregal. Estas duas
obras estão englobadas nas delegações
de competências de 2022 acordadas com
a Câmara Municipal de Aveiro (CMA).
Em matéria de pavimentações, na
sequência da rescisão do contrato por
parte da Empresa Rosas Construtores, a
CMA irá lançar um novo concurso para a
pavimentação das seguintes vias: Rua
Central e Rua Chão do Minhoto (Requeixo);
Rua Direita, Rua / Travessa da Areosa e Rua
do Raso (Carregal); Rua do Castelo e Rua

No decorrer dos próximos meses serão
também intervencionadas pela Divisão de
Serviços Urbanos da CMA a Rua dos
Balinhos (Taipa), Rua das Cerejeiras, Rua do
Gocho e Rua da Brenha (Póvoa do Valado).
Deixamos nota de que foi emitido o visto
do Tribunal de Contas para as
pavimentações da Rua do Ramalheiro
(Vessada), Rua do Carral (Verba), Rua das
Quintas (Verba) e Rua Dr. Manuel Seabra
(Nariz). Contamos que, muito em breve,
estas vias sejam alvo de intervenção.
As obras do novo Centro Escolar já
arrancaram. Com um prazo de execução
previsto de 540 dias, a empreitada em
curso irá proporcionar um conjunto de
valências ideais para que todos os alunos
tenham um percurso escolar de sucesso.
Uma obra que se tornará numa mais valia
para todos.
Mas nem só de obras vive a freguesia. No
último semestre iniciámos, em parceria
com o Centro Qualifica do AE da Gafanha
da Nazaré e a FOR-MAR, uma formação
denominada “Português – língua de
acolhimento” destinada a cidadãos
estrangeiros, que tem como principal
objetivo dotá-los de conhecimentos

básicos a nível vocabular e gramatical.
Uma formação que está a superar todas
as nossas expectativas, tendo em conta
a forte adesão que se tem verificado.
Também as aulas de hidroginástica e de
ginástica sénior têm tido uma grande
aceitação por parte dos nossos seniores.
Ficamos felizes em saber que estamos a
contribuir para uma melhoria da sua
saúde e qualidade de vida.
Continuámos a apoiar o CLDS-4G através
da divulgação, recolha de inscrições e
cedência gratuita de espaços para a
realização das suas atividades e sessões
de esclarecimento que tanto têm
enriquecido as gentes da nossa terra.
Para terminar, damos-vos conta da
candidatura da Junta de Freguesia ao
programa Eco-Freguesias XXI. Uma
iniciativa que visa premiar a adoção de boas
práticas no domínio da sustentabilidade
nas vertentes social, económica e
ambiental. Nesta fase, a opinião da
população é importante. Convidamo-lo, por
isso, a aceder ao link http://bit.ly/
sondagem-requeixofatimaenariz e a
responder ao questionário até ao próximo
dia 18 de julho.
Neste boletim irá conhecer todas as ações
que a Junta de Freguesia pretende
desenvolver no âmbito desta iniciativa.
Contamos com o apoio de todos!
Bem-haja,
O Executivo da Freguesia

horário de atendimento ao público
Requeixo

N. Senhora de Fátima

Nariz

2ª › 6ª feira 9h00 › 12h30 e 14h00 › 17h30

2ª › 5ª feira 9h00 › 12h30 e 14h00 › 17h30

2ª › 3ª feira 9h00 › 12h30 e 14h00 › 17h30

6ª feira 9h00 › 12h30

4ª feira 8h00 › 12h30 e 14h00 › 17h00
5ª feira 9h00 › 12h00 e 14h00 › 17h30
6ª feira 8h00 › 12h30 e 15h30 › 18h00

Tel. 234 943 400 / 93 210 74 98

Tel. 234 753 333 / 92 444 89 98

Tel. 234 931 811 / 93 863 20 75

Caros(as) munícipes
A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) tem
desenvolvido uma atividade intensa ao nível
do investimento, na cooperação com as
Juntas de Freguesia e as Associações, no
desenvolvimento de políticas culturais
presentes em todo o Município e com um
lugar especial para a Candidatura de Aveiro a
Capital Europeia da Cultura 2027, na
qualificação do parque escolar em todo o
Município, na concretização da
Descentralização, entre muitas outras
frentes.
Na área da Ação Social destacamos o apoio
da CMA ao Centro Social e Paroquial N.
Senhora de Fátima na gestão do projeto
social CLDS-4G e na recente doação de uma
parcela de terreno contíguo ao novo Centro
Escolar para permitir a ampliação do seu
equipamento social.
Nas obras terminadas recentemente,
destaque para o novo acesso à zona da Bica,
em Mamodeiro, que vai ter também a função
de via estruturante da ampliação da Zona
Industrial de Mamodeiro. Uma referência
para o Monumento à Mamoa, uma obra da
Junta de Freguesia que contou com o apoio
e o financiamento da CMA.
Das obras que temos em execução aos
olhos de todos, o destaque vai para o novo
Centro Escolar com Jardim de Infância e
Escola do 1º Ciclo, em N. Senhora de Fátima,
construindo um edifício de grande qualidade
com os devidos espaços exteriores e a
qualificação dos seus acessos rodoviários.
Relembro e reassumo que com o novo
Centro Escolar em funcionamento,
ativaremos um sistema de transportes
dedicado para a deslocação casa-escola
das Crianças que necessitem desse
serviço, que também servirá para
transportar os Utentes da Unidade de
Saúde quando esta entrar em
funcionamento.
No que respeita aos projetos em curso, faço
dois destaques. O primeiro é o Museu da
Terra, na Quinta da Costa em Requeixo, uma
infraestrutura de relevante importância

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.
Nunca é demais relembrar que temos de
continuar todos empenhados no
Combate ao Covid-19, cuidando bem da
proteção individual e da não propagação
da doença.
Finalmente, quero agradecer ao
Presidente Miguel Silva a possibilidade
para partilhar estas notas sobre o
trabalho da CMA, nesta publicação de
informação à População da Junta da
União de Freguesias de Requeixo, N.
Senhora de Fátima e Nariz,
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.
Um abraço e bem haja.

14 ABRIL 2022
“Exmo. Senhor Presidente da Assembleia
Municipal;
Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Aveiro;
Senhores Vereadores;
Senhores Deputados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores:
É com muita mágoa que apresento aqui
novamente a insatisfação da população de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e
Nariz, relativamente à prestação de
cuidados de saúde primários na freguesia.
O Governo do país não está a respeitar os
seus concidadãos. Sim, a responsabilidade
nesta matéria é exclusivamente do Estado
Central e não da Câmara Municipal de
Aveiro (CMA) ou da Junta de Freguesia,
conforme alguns tentam iludir as pessoas.
Recordo que há mais de 2 anos com o
pretexto da pandemia, fecharam
provisoriamente, segundo o ACES Baixo
Vouga, os postos médicos de Nariz e
Requeixo, concentrando tudo em Nossa
Senhora de Fátima, num espaço sem as
mínimas condições para os utentes e
profissionais de saúde, assistindo a uma
constante saída de médicos para outras
unidades.
Esperamos que o novo Governo, já
empossado, reabra imediatamente as
instalações encerradas e aceite a
disponibilidade da CMA para ser parceiro
ativo na construção de uma nova Unidade
de Saúde Familiar para servir todo o nosso
território.
Em matéria de compromissos por cumprir
por parte da administração central,
pergunto ao Sr. Presidente da CMA se o
Ministério das Finanças já autorizou a
despesa para a limpeza dos jacintos na
Pateira.
Para finalizar, o nosso agradecimento
público em nome da população, mas
especialmente das nossas crianças, pelo
início da empreitada de construção do
novo centro escolar.
Muito obrigado.”
Presidente da Junta de Freguesia
Miguel Silva

Presidente da Assembleia de Freguesia
Sérgio Marques

Caros concidadãos,
volvidos os primeiros 6 meses enquanto
Presidente de Assembleia de Freguesia,
gostava, antes de mais, de saudar
cordialmente todos os habitantes,
dirigentes associativos e institucionais e
empresários desta União de Freguesias.
Pretendendo que este seja um espaço de
contacto com os cidadãos, para que
estejam permanentemente informados
dos serviços de que podem usufruir na
nossa freguesia, das actividades que
vamos desenvolvendo bem como dos
projectos que temos em mãos, sirvo-me
exatamente dele para demonstrar a minha
vontade e empenho em torná-lo um
espaço de todos nós.
O reforço da democracia participativa
local é uma das bandeiras para este

mandato. No seguimento do trabalho que
vem sendo feito e com o objetivo de
chegar a todos os cantos da nossa
extensa freguesia, promoveremos a
realização das Assembleias de Freguesia
pelos vários lugares que a compõem,
nesse que é o espaço por excelência de
acolhimento e promoção de um verdadeiro
trabalho de cidadania activa. Apelo pois, a
todos vós, a que assistam às sessões da
Assembleia de Freguesia.
Queremos incentivar a participação e
envolvimento dos cidadãos nos
processos de identificação e resolução
dos problemas que os afectam, tornando-os protagonistas e corresponsáveis das
tomadas de decisão e da execução das
mesmas, contribuindo assim para a
elevação da sua própria qualidade de vida,
numa perspectiva pessoal e acima de
tudo coletiva.
Como habitante orgulho-me deste “nosso
cantinho”! Temos um património vasto e
encontramos em cada recanto a maior de
todas as riquezas, a beleza da Natureza
que nos rodeia e por vezes ignoramos. Dos
parques ribeirinhos e de lazer, às inúmeras
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Municipal e que vai ser um polo de atração
para esta zona do Nosso Município. O
segundo é o edifício polivalente de Nariz
(no Parque de Merendas) que vai ser um
equipamento de múltiplos usos com uma
dedicação especial à cultura da vinha e à
Bairrada.
Em matérias pendentes com o Governo
de Portugal, a referência principal vai para
a luta que temos desenvolvido para que o
Ministério da Saúde e o Governo sejam
consequentes com a decisão já acordada
de construir o novo Centro de Saúde em
N. Senhora de Fátima (preferencialmente
com Unidade de Saúde Familiar), para
servir a população da União de Freguesias
de Requeixo, N. Senhora de Fátima e Nariz,
e formalizem o necessário protocolo com
a CMA para a execução do projeto e das
obras, assim como assumam a garantia
de reserva de Fundos Comunitários para o
seu financiamento.
Uma outra situação que há muito tempo
estava pendente no Ministério das
Finanças e que foi recentemente liberta, é
a operação de remoção dos jacintos da
Pateira, numa ação de parceria liderada
pela Agência Portuguesa do Ambiente e
com a participação das Câmaras
Municipais de Aveiro, Águeda e Oliveira
do Bairro.
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Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
José Ribau Esteves
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fontes e fontanários existentes (que
serão em breve distinguidos pelos
percursos pedestres da Rota da Água), ao
recente e inovador projeto de plantação
food forest com a inclusão de um centro
de BTT, às instalações desportivas,
culturais e recreativas colocadas à
disposição de quem nos visita como uma
fonte de riqueza e de orgulho para quem
cá vive e, de inspiração para quem
culturalmente nos apoia e nos distingue.
Sabendo que há ainda muito para fazer e
melhorar, só com a união dos habitantes
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e
Nariz é que poderemos olhar o futuro, com
a esperança de fazer desta União de
Freguesias um local onde todos tenhamos
prazer em viver e do qual nos orgulhemos.
Mãos à obra! A colaboração de todos é
essencial para transformar,
verdadeiramente, este nosso território.
Cordialmente.
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programa
Eco-Freguesias XXI
É com todo o gosto que a
freguesia de Requeixo,
Nossa Senhora de Fátima e
Nariz se associa ao
Programa Eco-Freguesias

Após a inscrição já efetuada, segue-se
a sondagem Eco-Freguesias XXI – “Quero
Viver numa Eco-Freguesia”. Trata-se de
um questionário que pretende auscultar
a população da freguesia relativamente à
qualidade do espaço público, limpeza
urbana e espaços verdes, e ainda reunir
propostas de melhoria em cada uma das
áreas temáticas.

XXI.

No âmbito de atuação para a
candidatura à atribuição da Bandeira
Verde estão ações relacionadas,
entre outras, com:

– Criação de mascote de reciclagem
da freguesia;
– Ações de formação;

Este programa contribui para a
implementação do n.º 11 dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ONU,
Agenda 2030) – comunidades inclusivas,
resilientes, seguras e sustentáveis,
alinhando-se diretamente com os três
eixos da Estratégia Nacional de
Educação Ambiental (APA, 2017):
economia circular, descarbonizar a
sociedade e valorizar o território.
O Eco-Freguesias XXI é um projeto da
ABAE – Associação Ambiental para a
Sustentabilidade, iniciado em 2014 que
visa trabalhar com as freguesias no
sentido do desenvolvimento de
comunidades sustentáveis.
Estrutura-se no desenvolvimento e
motivação para a implementação de
diversas ações/projetos à escala local
que contribuem para a transformação, no
sentido de uma comunidade mais
sustentável.
A participação no Eco-Freguesias XXI
decorre em várias fases. Este processo
culmina com a candidatura ao galardão,
que decorre até ao final do ano de 2022,
e termina com a atribuição da Bandeira
Verde em 2023, símbolo de um
inequívoco compromisso com a
sustentabilidade.

– Realização de atividades com
motivação ambiental;
– Fomentação do fim da aplicação
de herbicida;
– Valorização das linhas de água;
– Criação da Rota da Água;

Participe até
18 de julho!
A sua opinião é
fundamental!

– Dinamização da qualidade e
variedade dos parques da
freguesia;
– Food forest e incentivo à
compostagem;
– Criação de jardins selvagens e
flores silvestres (“hotéis” para
insetos).

mascote de reciclagem
da freguesia

food forest e pista de
BTT

Como forma de envolver a comunidade estudantil nesta ação,
desafiámos os estabelecimentos escolares da freguesia a
criarem uma mascote de reciclagem que nos representará em
todas as ações relacionadas com esta temática.
Após a receção das várias propostas, o júri reuniu e deliberou
que o projeto vencedor foi o apresentado pela Escola Básica
de Requeixo.
Fica o nosso agradecimento a todas as escolas pelo empenho
e envolvimento nesta iniciativa.

A Junta de Freguesia concretizou mais um compromisso
eleitoral, a criação de um espaço de food forest / pista de BTT.
Situado no Carregal, próximo do Parque Ribeirinho, o terreno
propriedade da autarquia, conta com uma pista de BTT com
cerca de 1100 metros de extensão, acessível a todos os
praticantes desta modalidade que cada vez mais procuram
estas paragens.
No mesmo local, foi criado uma food forest. Trata-se de um
pomar comunitário onde qualquer pessoa poderá colher a fruta
de forma natural.
Foram ainda plantados duas centenas de pinheiros mansos.
Esta iniciativa contou com a colaboração da Câmara Municipal
de Aveiro, Associação Florestal do Baixo Vouga e Agarrados ao
BTT.
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CONHECENDO MELHOR…
Eu sou a Joana Lourenço, tenho 21 anos,
sou natural de Requeixo e vou descrever
um pouco do meu percurso no futebol.
Desde muito pequena sempre estive
ligada ao futebol. O meu irmão jogava
futebol e sempre acompanhei os jogos
dele. Aos poucos, fui-me interessando
cada vez mais e acabou por chegar o meu
momento. Comecei a jogar futebol aos 8
anos no clube da Associação Desportiva
de Requeixo, terra na qual sou residente.
Apesar de ser uma equipa masculina,
nada me impediu de jogar. Infelizmente, o
clube acabou por terminar e tive de
procurar outra equipa. Posto isto, aos 14
anos fui jogar futebol para o A.R.C.O
(Associação Recreativa Cultural de
Oliveirinha), onde estava também
inserida numa equipa masculina, na qual
me mantive duas épocas. Aos 15 anos,

achei que seria a altura de procurar um
clube feminino e mudei-me para o Clube
de Albergaria, onde permaneço até à
data. Na minha primeira e segunda época
pelo clube fiz parte da Seleção Distrital
de Aveiro. Na minha segunda época pelo
clube vi pela primeira vez o meu nome
numa convocatória da Seleção Nacional
Sub16. Permaneci durante cerca de dois
anos ao serviço das seleções nacionais
pelos escalões Sub16 e Sub17.

NOME
Joana Lourenço

Atualmente faço parte do plantel sénior
do clube e apesar de, por vezes, uma vez
que estudo fora da cidade, tornar-se
bastante difícil conciliar os estudos com
os treinos e jogos, tenho conseguido
manter o equilíbrio entre os dois e fazer
de ambas as partes uma prioridade.

SELEÇÃO NACIONAL
Representou a Seleção Nacional pelos
escalões Sub16 e Sub17

IDADE
21 anos
NATURAL
Requeixo
CLUBE DE FUTEBOL
Clube de Albergaria

Mamoa é um monumento megalítico pré-histórico de sepultura. Uma mamoa ou
tumulus é uma colina artificial (n.º 3 do
desenho) que cobre uma câmara
dolménica (4). A câmara dolménica,
câmara funerária ou sepultura era
constituída por lages (blocos de pedra)
ao alto (1) fixadas no solo e que eram
suportadas por um contraforte de
maciço rochoso (2) e por uma lage
horizontal (5) que servia de tampa da
mamoa e que era deslocada sempre que
se realizava um funeral.
O nome mamoa tem origem nos romanos
aquando da sua chegada à Península
Ibérica, que deram o nome de mammulus
a estes monumentos, pela sua
semelhança com o seio de uma mulher.

A mamoa teria a função de esconder e
proteger a sepultura (dolmen),
conferindo-lhe, simultaneamente, maior
monumentalidade.

neolítico final e calcolítico inicial, quando
a atividade de indivíduos sedentários se
centrava, essencialmente, na caça,
pesca, agricultura e pastagem.

Os trabalhos arqueológicos de
escavação efetuados na mamoa de
Mamodeiro apenas puseram a
descoberto a coroa circular constituída
por seixos redondos, o contraforte
maciço rochoso que suporta as lages
fixadas ao solo. As lages verticais e
horizontais não foram encontradas o que
se supõe que terão desaparecido e
possivelmente utilizadas em atividades
agrícolas. Segundo a informação
arqueológica, a mamoa de Mamodeiro
terá sido construída há cerca de 6 mil
anos. A mamoa deverá situar-se entre o

“Este topónimo encontra-se na Galiza
sob a forma Mámoa e tem os derivados
Mamoada, Mamodeiro, Mamoela e
Mamoelas”. in infopédia.
Manuel Vieira,
Arq. Paisagista
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obras na freguesia
01

02

Construção de valetas
01. Rua do Agueiro, Póvoa do Valado
02. Rua da Escola, Mamodeiro

09

10

11

03. Rua Cega, Nariz
04. Rua Rosa Gomes Oliveira, Carregal
05. Rua de S. Paio, Requeixo
06. Rua da Lavoura, Requeixo
07. Avenida Camelo, Mamodeiro
08. Rua Direita, Mamodeiro
09. Travessa das Escolas, Nariz

03

04

05

12

13

14

06

07

08

Construção de valetas e passeios
10. Rua Direita, Vessada

Outras obras
14. Via pedonal / ciclável entre os
Parques Ribeirinhos de Requeixo e do
Carregal

15

Construção de passeio
11. Rua Direita, Póvoa do Valado
Cemitério
12. Construção de peças para
sepulturas
Requalificação do espaço público
13. Parque da Pateira, Requeixo

15. Início da construção do Centro
Escolar

10
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ASSOCIAÇÕES E IPSS’S
DA FREGUESIA

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE
NARIZ [ADN]

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS
1413 – N. SENHORA DE FÁTIMA

GRUPO FOLCLÓRICO DO
CARREGAL

GRUPO CULTURAL E RECREATIVO
DA TAIPA

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE
SÃO PEDRO DE NARIZ

Nestes últimos 6 meses a Associação
Desportiva de Nariz (ADN) esteve sempre
em intensa atividade com o futebol
INATEL e o basebol na 1ª Liga Cup Inatel.
Durante este período despendemos
muito do nosso tempo a preparar as
comemorações do nosso 40º aniversário.
Começámos em abril com a realização da
1ª prova de XCO BTT Taça Regional
Centro.

Atividades realizadas durante o
primeiro semestre 2022
O Centro Social Paroquial Nossa Senhora
de Fátima (CSPNSF) continua a
desenvolver o projeto ASAS – Academia
Sénior ANGES Solidária – consiste numa
Academia Sénior Virtual.

Salve,
Agradecemos este espaço para partilhar
com a comunidade aquilo que tem sido o
primeiro semestre de 2022 um período
cheio de atividades, de secção, de
agrupamento, regionais e paroquiais. A
realçar as atividades de Páscoa das
nossas secções. Os Lobitos viajaram até
Coimbra e distribuíram alegria e sorrisos
a todos. Os exploradores viajaram com o
Agr. de Oliveirinha até Macinhata do
Vouga, nem a chuva os demoveu da caça
ao tesouro. Estamos a participar na
campanha da GREEN CORK. Realizamos
uma venda de pão, e queremos agradecer
à comunidade pela receptividade e
adesão. As Eucarísticas que
dinamizamos são parte da comunidade e
contamos com a vossa presença neste
momento que nos une.

Balanço do 1.º semestre do ano
Entramos no novo ano, conseguimos
retomar os tão esperados ensaios do
grupo que se realizam de 15 em 15 dias
ao sábado no Centro Social do Carregal.
Participámos nas Festas da Cidade, no
dia 14 de maio, com um pequeno desfile
e uma breve atuação a convite da Câmara
Municipal de Aveiro o qual agradecemos
desde já.

No 1.º semestre de 2022, a nossa
associação procurou dar continuidade à
reativação das suas atividades,
nomeadamente à minibanda e aos
nossos grupos de orquestras. Também,
participámos nas ações realizadas da
atividade “REVITALIZA” do CLDS 4G.
Começámos por definir os objetivos e
planear atividades para este ano, sendo
que o primeiro objetivo foi o de prestar
contas de 2021, pelo que realizámos no
dia 30 de abril a nossa Assembleia Geral
em que as contas do ano anterior foram
aprovadas por unanimidade.

Para o Centro Social Paroquial de S. Pedro
de Nariz, 2022 tem sido um ano de
progressivo regresso à normalidade.

A minibanda retomou a sua atividade com
a participação na festa da N. Senhora de
Fátima, na Taipa, no dia 15 de maio, e no
dia 16 de junho na festa do Senhor na
Paróquia de São Paio de Requeixo.

Também em abril, alguns dos utentes do
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
começaram a participar numa atividade
desenvolvida pelas professoras Beatriz
Vilela e Vanessa Fonseca, no âmbito do
seu Mestrado em Biocinética.
A atividade decorre nas instalações da
Junta de Freguesia, em Nariz, e consiste na
realização de exercícios físicos adaptados.

Em maio, celebrámos os 40 anos da ADN
com um almoço convívio realizado na
nossa sede, que contou com mais de
100 pessoas, onde foram galardoados
aqueles que mais participaram na vida da
Associação no sentido de a engradecer e
de a manter viva até aos dias de hoje.
Realizámos ainda um jogo entre a ADN e
as Velhas Guardas do S. L. Benfica, no
campo do Barroca, a quem deixamos o
nosso agradecimento pela cedência do
campo de futebol.
Terminámos os festejos dos 40 anos
com um convívio de pilotos de Motocross
na pista do Porto de Ílhavo no último
domingo de maio.
De salientar que a ADN vai promover nos
meses de junho e julho o Aveiro Cup de
Futebol 5 no sintético do Polidesportivo
de Nariz.

O ASAS orienta-se pelos princípios da
coesão intergeracional, inserção social,
solidariedade e subsidiariedade, tendo
como finalidade manter os idosos ativos,
combater a solidão e atrasar ou evitar a
institucionalização dos mesmos através
do acesso a ferramentas virtuais.
Tem ainda levado a cabo a iniciativa
“Cuidar com o coração” desenvolvendo
atividades de animação e estimulação no
domicílio e intervenção individualizada.
Candidatura ao Eco-Freguesias
O CSPNSF salienta a importância deste
projeto ao envolver as freguesias na
dinamização de iniciativas que
contribuam para a melhoria do ambiente
e da sustentabilidade, reconhecendo e
valorizando o trabalho em diversas áreas
dos domínios ambiental, social e
económico e que vão desde a
capacitação para a sustentabilidade, à
gestão ambiental (da água, energia e
resíduos), proteção dos recursos
naturais, até à promoção do território e
economia local.

A candidatura da nossa freguesia ao
programa Eco-Freguesias XXI inserido
nos objetivos de desenvolvimento
sustentável, é da maior importância para
incrementar a sustentabilidade local,
valorizando os processos de cidadania
participativa e reconhecendo as
freguesias que melhor qualidade de vida
oferecem aos seus habitantes, podem
por isso contar com o nosso apoio e
participação ativa. “Deixe o mundo um
pouco melhor que o encontrou” B.P. –
Sempre Alerta Para Servir.

Estamos também convidados a participar
em algumas festas de romaria
nomeadamente a Festa em Honra do
Santo António em Mamodeiro, que
decorre no mês de julho.
Estamos a agilizar o nosso XXXVIII
Festival de Folclores, se tudo correr
como esperado será no dia 10 de julho no
Parque da Pateira do Carregal.
Em relação a outras atividades ainda não
conseguimos realizar as previstas para
este semestre.
Candidatura ao Eco-Freguesias
Na nossa opinião é muito importante
esta candidatura de modo a criar uma
comunidade mais sustentável.
Neste momento, devido a tudo o que
estamos a atravessar, é muito
importante a valorização da água, a
reciclagem entre outras atividades
propostas pela Junta de Freguesia.
O Grupo Folclórico do Carregal
disponibiliza-se para ajudar a Junta de
Freguesia em tudo o que for possível.

A nível das orquestras, além de
retomarmos os ensaios, participámos
novamente no dia 23 de maio, no
programa INATEL 55+.pt no Luso, e em
eventos promovidos pela CM Aveiro, no
âmbito do Aveiro 2027 – Cidade
Candidatura a Capital Europeia da
Cultura.
Aproveitamos para congratular,
incentivar e apoiar a nossa freguesia de
Requeixo, N. Senhora de Fátima e Nariz na
candidatura ao programa Eco-Freguesias,
pois consideramos que todas as boas
práticas serão sempre o caminho a
seguir, contem connosco!

Por altura do Carnaval, as crianças da
creche (sala 2 – 3 anos), do pré-escolar e
CATL da nossa instituição percorreram
algumas das ruas da nossa terra,
desfilando as suas fantasias de Carnaval.
No mês de abril, a instituição realizou o V
Festival de Sopas que, devido às
condicionantes impostas pela pandemia,
foi realizado em regime take-away.

Ainda em abril tiveram oportunidade de
visitar a Feira de Março, a Feira da Saúde,
no Centro Social de Nossa Senhora de
Fátima, e o Santuário de Nossa Senhora de
Vagos.
No decorrer do mês de maio, os nossos
utentes de SAD fizeram uma viagem ao
Santuário de Fátima, promovida pelo
projeto CLDS 4G. Foi um belo dia de oração,
convívio e alegria, partilhado com utentes
de outras instituições.
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JUN. 2022
Dia da Criança
A Junta de Freguesia assinalou a data
com um programa diversificado de forma
a proporcionar um dia diferente e animado
aos alunos dos estabelecimentos de
ensino e IPSS's da freguesia.

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA
E CULTURAL DA BARROCA

GRUPO FOLCLÓRICO DE N.
SENHORA DA NAZARÉ DE VERBA

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO
PARQUE DA PATEIRA DO CARREGAL

Realizou-se no dia 29 de abril de 2022 a
Assembleia Geral da Associação
Recreativa e Cultural do Barroca com a
presença de sócios e corpos sociais.
Relativamente aos relatórios de atividades
e contas foram explicadas aos sócios
todas as receitas e despesas efetuadas,
as quais foram aprovadas por unanimidade.
Foi proposto o plano de atividades para a
época desportiva 2022/2023, do qual
destacamos o regresso da realização do
Torneio Manuel Neto e também o desafio
para a Associação poder vir a ter a praticar
desporto 100 atletas na próxima época.
Trataram-se ainda outros assuntos,
nomeadamente o anteprojeto para a
legalização e ampliação das instalações do
Parque Desportivo da Barroca.

Atividades realizadas durante o
primeiro semestre
Tínhamos a expectativa de reiniciar a
nossa atividade já de forma contínua no
início deste ano, mas tal não aconteceu
pelas razões que já todos conhecemos.
Passaram-se três meses em que
iniciámos, parámos, reiniciámos… mas
com o aliviar das medidas de proteção
COVID, retomámos a nossa atividade no
final do mês de abril.

Atividades da associação
Temos colaborado na limpeza do Parque
Ribeirinho e orientações em caminhadas
que muitos grupos nos solicitam. Com a
chegada do verão apraz-nos registar uma
afluência de visitantes que vêm de toda a
parte desfrutar deste paraíso. Rara é a
semana em que não somos visitados por
caravanistas.

Eco-Freguesias XXI
A Associação Recreativa e Cultural da
Barroca congratula-se com a candidatura da
freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de
Fátima e Nariz ao programa Eco-Freguesias XXI, e quer tornar-se um
parceiro na concretização desse objetivo.
Este programa é uma mais valia para os
habitantes da freguesia, pois trará mais
sustentabilidade ambiental ao seu
território e acima de tudo mais qualidade
de vida a todos os que nela habitam.

Desde aí, reabrimos também o nosso bar
e participámos no Aveiro Open City.
Fizemos também a nossa tradicional
caminhada em convívio com os nossos
simpatizantes à Senhora de Vagos.
Candidatura ao Eco-Freguesias
São já bem visíveis as alterações que o
clima está a ter, fruto dos erros que
todos nós cometemos no nosso dia-a-dia
e é urgente fazer alguma coisa…
Elogiamos, por isso, a iniciativa da nossa
Junta de Freguesia com a candidatura ao
Eco-Freguesias porque está a fazer o seu
pouquinho e prometemos todos nós
leitores fazer a nossa parte para que
este projeto vá em frente.
Vamos todos participar no “nosso
espaço vivido”, separar o lixo, limpar na
frente da nossa porta, reutilizar… são
coisas que estão ao alcance de todos
nós: vamos tentar…

Barroca na Feira de Março em parceria
com o CLDS 4G

Na secção de BTT participámos nas
seguintes provas: Raid das Maceiras;
Lagoas de Mira; XCM Penacova; XCO
Nariz; Aveiro Spring Classic; Rota dos
Moleiros Riba Ul; Resistência Famalicão;
Resistência Sanguedo; XCM Darque-Viana
do Castelo; Trilhos dos Moinhos; Iron Brain
Pimb Lamelas e Subida Mais Longa BTT.
Candidatura ao Eco-Freguesias
Na nossa opinião é muito importante esta
candidatura, tendo em conta que a União
de Freguesias possui bastantes linhas de
água é de toda a conveniência monitorizar
e assegurar a manutenção de limpeza e o
seu escoamento normal bem como levar
a cabo a sensibilidade e educação
ambiental dos seus residentes.
Assim, devem atentar também na
mobilidade de transportes, águas
residuais, equipamentos nos espaços
públicos, recolha e seleção de lixo,
animação cultural e outras modalidades,
ações de apoio às famílias, habitação,
ações de promoção turística, caso da
Quinta da Costa integrada no futuro
Museu da Terra, e desenvolvimento nas
áreas desportivas.

Todos se divertiram bastante com o jogo
da Caça à Fruta sendo que, no final, ainda
tiveram a oportunidade de experimentar
a recém inaugurada pista de BTT.
Para além de poderem participar nestas
atividades, as crianças tiveram também
direito a uma lembrança simbólica
oferecida pela Junta de Freguesia,
porque as crianças merecem sempre o
melhor do mundo!
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MAI. 2022
Associação
Desportiva de
Nariz (ADN)
assinalou o seu
40º aniversário
No passado dia 8 de maio a ADN celebrou
o seu 40º aniversário. O Executivo da
Junta de Freguesia e o Sr. Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Aveiro, Dr.
Rogério Carlos, fizeram questão de estar
presentes nesta data tão importante
para o clube e para a freguesia.
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nas 19 edições anteriores. A exposição
esteve patente entre 5 de março e 30 de
abril. Trabalhos expostos na nossa
freguesia:

Jogo entre ADN e Velhas Glórias - Benfica

MAI. 2022
Apoio logístico à
Paróquia de São
Paio de Requeixo
Empréstimo de barraquinha à Paróquia de
São Paio de Requeixo.

MAR. › ABR. 2022
Aveiro Jovem
Criador

Representação oficial na prova XCO,
Associação Desportiva de Nariz
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Edição comemorativa
Como forma de assinalar os 20 anos do
Concurso, a Câmara Municipal de Aveiro
expôs nos edifícios das Juntas de
Freguesia do Município cerca de 50
trabalhos de vários artistas premiados

FEV. 2022
DEZ. 2021
Contratos interad- Cabazes de Natal
ministrativos de À semelhança de anos anteriores,
durante o mês de dezembro a Junta de
delegação de
Freguesia distribuiu cabazes de Natal a
agregados familiares em situação de
competências e
vulnerabilidade social.
Os cabazes, constituídos
autos de transfe- exclusivamente com produtos adquiridos
no comércio local, continham bens de
rência de recursos primeira necessidade e alguns produtos
Tipologia e valores
Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa
Senhora Fátima e Nariz
Delegação de competências
– Pequenas reparações e passeios:
20 000 €;
– Qualificação de caminhos rurais:
35 000 €;
– Manutenção de parques infantis:
1 800 €;
– Manutenção / colocação de placas
toponímicas: 2 000 €;
– Manutenção de fontes, fontanários e
tanques: 7 000 €;
– Manutenção de Polidesportivos:
3 000 €;
– Requalificação do espaço envolvente
à Ponte da Vessada: 15 000 €;
– Requalificação do Polidesportivo do
Carregal: 17 500 €.
Autos de transferência de recursos
– Limpeza das vias, espaços públicos,
sargetas e sumidouros: 111 232 €;
– Jardins e espaços verdes: 19 250 €.

que habitualmente fazem parte da
consoada.
Uma pequena ajuda que com certeza
proporcionou a estas famílias uma noite
de consoada mais reconfortante e feliz.

DEZ. 2021
Festa de Natal
nas escolas
No passado dia 13 de dezembro, a Junta
de Freguesia organizou, como é hábito
anualmente, a Festa de Natal para os
alunos dos estabelecimentos de ensino
da freguesia.
As crianças puderam assistir às peças de
teatro “O gato malhado e a andorinha
sinhá” e “O tio Fontaine” interpretadas
pela companhia de teatro “Etcetera”.
No final, o Executivo da Freguesia fez
questão de oferecer uma lembrança a
cada criança.

junho 2022

Foram momentos de enorme alegria
aqueles que se viveram nas escolas da
nossa freguesia.

