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Identificação 

Nome: Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Morada: Rua da Igreja n.º 40, Mamodeiro 

Localidade: 3810-744 Nª Sra de Fátima 

NIF: 510 833 543 

 

Termo de Abertura 

Há-de servir este livro de ATAS à Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 

Fátima e Nariz 

 

Este livro vai ser assinado pelo(a) Secretário(a) 

O(A) Secretário(a) 

Miguel António Costa da Silva 
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ATA N.º 40 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quinze, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, em Nª Srª de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ------ 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1- Associações Locais ----------------------------------------------------------------------------- 
A União de Freguesias convidou todas as Associações locais e IPSS a estarem 
presentes nesta reunião. Estiveram presentes o Museu Etnográfico de 
Requeixo, Associação Desportiva de Requeixo, Grupo Cultural e Recreativo da 
Taipa, Grupo Folclórico do Carregal, Grupo Folclórico de Verba, Associação 
Teatral de Fátima, Associação Recreativa e Cultural do Barroca, Centro Social e 
Paroquial Nª Sra de Fátima, Centro Social e Paroquial de Nariz e cumpriu-se a 
seguinte agenda de trabalhos: ------------------------------------------------------------------ 
- Apresentação dos presentes 
- Propostas de atividades para 2015 
- Contribuição para a página web da Freguesia 
- Protocolos de colaboração aprovados em Assembleia de Freguesia 
- Compromissos assumidos pela CMA e não liquidados 
- Comemorações Foral 2016 
Após a apresentação de todos os presentes a União de Freguesias, o Executivo 
propôs as seguintes atividades comuns às Associações: Feira das Associações e 
Cicloturismo. Da Feira de Associações a realizar a 06 e 07 de junho constam o 
Torneio de Futebol, Teatro, Música Folclore e exposição de artesanato. O 
cicloturismo realizar-se-á a 10 de junho e como forma de incentivo às 
Associações uma parte do valor das inscrições reverterá para a própria 
Associação que recolheu as respetivas inscrições. ---------------------------------------- 
Atendendo à necessidade de divulgação das atividades e à importância de não 
sobrepor datas falou-se da necessidade da elaboração de uma agenda cultural 
para a Freguesia. Para o efeito solicitou-se às Associações que enviassem as 
informações atualizadas sobre as atividades a desenvolver. Estas informações 
serão também colocadas na página web da Freguesia assim que esta esteja 
disponível. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Excetivo informou ainda que os Protocolos em vigor com as Associações serão 
oportunamente revistos em Assembleia de Freguesia. ---------------------------------- 
A pedido da Câmara Municipal de Aveiro solicitou-se as Associações 
informassem que créditos têm sobre o Município. ---------------------------------------
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A 2 de Junho de 2016 comemorar-se-á os 500 anos da atribuição do Foral 
Manuelino a Requeixo. As comemorações serão de 01 e 05 de Junho e o 
Executivo conta com a colaboração das Associações. ------------------------------------ 
2 - Feira da Saúde – Balanço -------------------------------------------------------------------- 
Efetuado um balanço bastante positivo referente à realização da Feira da Saúde. 
O evento que se realizou no dia 25 de Março teve lugar no Parque de Merendas 
de Nariz. Colaboraram com a sua organização a União de Freguesias de 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, a Universidade de Aveiro, o Centro Social e 
Paroquial de Nª Sra de Fátima, e o Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Nariz 
estava direcionado para a população sénior. ----------------------------------------------- 
A Feira teve início às 10h00, hora a que chegaram todos os intervenientes nas 
diversas atividades e os idosos das IPSS e da comunidade. O Executivo da 
Freguesia deu início à Feira que iniciou com uma aula de ginástica dinamizada 
pelo grupo de ginástica de Requeixo e a sua professora Bárbara. --------------------- 
De seguida realizaram-se rastreios, todos eles gratuitos. Os idosos tiveram 
oportunidade de fazer rastreios à visão, audição, glicémia, tensão arterial e 
Índice de Massa Corporal. Para os rastreios visuais e auditivos contou-se com a 
participação da Ergovisão e Minisom. Foi preciosa a ajuda dos Infantes e 
Cadetes dos Bombeiros Novos de Aveiro, das alunas estagiárias do curso de 
gerontologia e da enfermeira Alice da Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima 
para a realização dos restantes rastreios. --------------------------------------------------- 
O almoço, que foi partilhado, decorreu entre as 12h30 e as 14h30. ------------------ 
Deu continuidade à Feira o Dr. Filipe Prazeres (médico de família nas Extensões 
de Saúde de Nariz e Nª Sra de Fátima). A intervenção do Dr. Filipe focou-se no 
tema da polimedicação e esclareceu algumas dúvidas dos seus utentes. ----------- 
Por volta das 15h00 foi a vez dos agentes da GNR fazerem a sua intervenção. Ao 
abrigo do programa “Idosos em Segurança – Apoio 65”, abordaram o tema das 
burlas aos idosos. Foram muito esclarecedores e transmitiram informações 
muito úteis aos nossos idosos. ----------------------------------------------------------------- 
Depois de uma pequena pausa para o lanche, a atividade encerrou com chave 
de ouro com a Academia de Saberes de Aveiro que nos presenteou com um 
belo concerto. Apesar do vento que entretanto se levantou, os nossos corações 
estavam quentes pela alegria e diversão que eles transmitem. ------------------------ 
Durante todo o evento esteve à disposição um expositor da empresa Lenadais 
que amavelmente aceitou o nosso convite para participar na Feira. Também a 
PSP de Aveiro quis contribuir para a nossa feira com a sua “Agenda Amiga”. Esta 
agenda, que foi distribuída pelos idosos, é uma ajuda preciosa nos momentos 
de aflição mesmo para quem tem dificuldades de leitura. Está organizada de 
uma forma muito empírica e contém dados e informações que, depois de 
preenchidos, são muito úteis. ------------------------------------------------------------------
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Participaram também nesta atividade para lhe dar mais vida e alegria os 
meninos da Freguesia inscritos do Programa de Férias da Páscoa promovido 
pela União de Freguesias. ------------------------------------------------------------------------ 
3 – Rescisão CEI ------------------------------------------------------------------------------------ 
Atendendo ao número elevado de faltas injustificadas, o Executivo deliberou 
rescindir com justa causa o Contrato Emprego-Inserção com o senhor Tiago 
Emanuel Oliveira Gonçalves. Solicitou-se ao IEFP a sua substituição. ---------------- 
4- Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
07 de março - Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Conselho Pastoral da 
Paróquia de Nª Sra de Fátima; ------------------------------------------------------------------ 
18 e 23 de março- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Ação de formação 
organizada pelo Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima; ----------------------- 
21 de março- Centro Social da Taipa: Jantar Torneio de Sueca organizado pelo 
Grupo Cultural e Recreativo da Taipa; -------------------------------------------------------- 
20 de março- Centro Social de Requeixo: Festa da Primavera organizada pelo 
Grupo de Jovens de Requeixo; ------------------------------------------------------------------ 
28 e 29 de março- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Aniversário da 
Associação Teatral de Fátima; ------------------------------------------------------------------ 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
5 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de março, da OP 
n.º 150 à 216. --------------------------------------------------------------------------------------- 
6 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de março da GR 
n.º 61 à 89. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
7 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 8 e Guias de 
Recebimento de Tesouraria da GRT 27 à 39. ------------------------------------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -------- 
 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 41 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos dezasseis dias do mês de Abril de dois mil e quinze, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Nª Srª de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
- Revisão Orçamental 2015 --------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 1ª Revisão Orçamental para o ano 2015 de onde constam as 
seguintes alterações significativas: introdução da rúbrica 16.01.01 referente a 
saldo da gerência anterior na posse do serviço. ------------------------------------------- 
- Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2014 a 31/12/2014 ------ 
Analisado o relatório de atividades e contas de gerência referente ao período de 
01/01/2014 a 31/12/2014, este foi aprovado por unanimidade. Da análise dos 
Fluxos de Caixa resulta o saldo para a gerência seguinte no valor de 8012,67€ 
(oito mil e doze euros e sessenta e sete cêntimos) sendo que 4742,84€ (quatro 
mil setecentos e quarenta e dois euros e oitenta e quatro cêntimos) respeitam à 
Execução Orçamental e 3269,83€ (três mil duzentos e sessenta e nove euros e 
oitenta e três cêntimos) às Operações de Tesouraria. ------------------------------------ 
- Aprovação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais 
em  31/12/2014 ------------------------------------------------------------------------------------ 
Analisado e aprovado o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 
patrimoniais em 31/12/2014 que se anexa a esta Ata. No que respeita a direitos 
e obrigações destaca-se o seguinte: ----------------------------------------------------------- 
 
Caixa e depósitos à ordem: 

Caixa 959,16 € 

Depósito à ordem Conta CGD 11.053,33€ 

Conta BPI 4.294,82 

Total 16307,31€ 

Devedores diversos: 

Câmara Municipal de Aveiro  
(Delegações de Competências, 
Contratos-Programa e outros 
compromissos assumidos pela CMA 
no mandato anterior) 

228.164,90 € 

Outras entidades públicas 124,70€ 

TOTAL 228.289,60€ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
reunião da qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 
assinada. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 42 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Nª Srª de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1-Acordo de Mobilidade de Pessoal do Quadro da Freguesia ------------------------- 
No seguimento do pedido da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha para a 
celebração de acordo de mobilidade interna com esta autarquia e trabalhadora 
Isabel Maria Rodrigues Andrade para exercer a atividade/funções, a tempo 
inteiro, correspondentes à carreira/categoria de Assistente Técnico e 
considerando que: --------------------------------------------------------------------------------- 
a) Quando haja conveniência para o interesse público, designadamente quando 
a economia, a eficácia e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os 
trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade interna; -------------------------------- 
b) A mobilidade interna é sempre devidamente fundamentada e pode operar-se 
entre dois órgãos ou serviços, a tempo inteiro ou a tempo parcial, conforme 
acordado entre os sujeitos que devam dar o seu acordo; ------------------------------- 
c) A mobilidade interna na categoria opera-se para o exercício de funções 
inerentes à categoria de que o trabalhador é titular, na mesma atividade ou em 
atividade diferente para que detenha habilitação adequada, podendo operar-se 
por acordo entre os órgãos de serviço de origem e de destino, mediante a 
aceitação do trabalhador; ----------------------------------------------------------------------- 
Deliberou este executivo aprovar o pedido de mobilidade interna, e a respetiva 
minuta de acordo, com os termos nele propostos, o qual se anexa a esta ata. ---- 
A mobilidade interna tem a duração de 18 meses, nos termos do artigo 97º da 
Lei de Trabalho em Funções Públicas, e tem início em 1 de maio de 2015. --------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 43 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1- Voto de pesar pela morte do Dr. Girão Pereira ---------------------------------------- 
Pelo seu percurso e exemplo de vida, propõe-se manifestar à família do Dr. 
Girão Pereira as mais sentidas condolências, transmitindo o teor do seguinte 
“Voto de Pesar” aprovado pelo Executivo: -------------------------------------------------- 
“O Senhor Dr. José Girão Pereira foi um cidadão exemplar, um profissional 
competente e um defensor entusiasta de Aveiro. ----------------------------------------- 
Para se candidatar à Câmara Municipal abandonou a sua carreira de delegado 
do Ministério Público no Tribunal de Aveiro, que abraçou depois de ter tirado - 
já casado e com filhos - o curso de Direito. Antes foi professor dos ensinos 
primário e secundário. ----------------------------------------------------------------------------  
O ex-autarca esteve 18 anos à frente do Município, mas sem encarar a política 
como uma carreira profissional. Ser Presidente da Câmara foi «uma dificuldade 
e ao mesmo tempo aliciante e um desafio» – como ele próprio afirmou. Para ele 
era preciso «construir tudo», planear a «expansão da cidade» e erradicar as 
«ilhas de pobreza». -------------------------------------------------------------------------------- 
Frontal e autêntico, amava a sua Cidade e o seu Concelho. Foi um Presidente de 
Câmara sempre disponível. Apresentou várias propostas e sugestões que 
contribuíram para o desenvolvimento do nosso Concelho, em especial das 
outrora Juntas de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, cumprindo 
de forma dedicada as suas funções. ----------------------------------------------------------- 
O Concelho deve-lhe ainda o agradecimento de ter sido o grande impulsionador 
da criação da conceituada Universidade de Aveiro. Deixou um legado 
importantíssimo na nossa vida coletiva ”. --------------------------------------------------- 
2- Voto de louvor – Isabel Maria Rodrigues Andrade ----------------------------------- 
No âmbito da mobilidade aprovada para a funcionária Isabel Maria Rodrigues 
Andrade, o Executivo entende por bem registar nesta ata o agradecimento 
pelos oito anos de serviço. Documento de teor idêntico ao que se vais 
transcrever será entregue à funcionária como forma de agradecimento. ----------- 
“Ao longo de cerca de oito anos a colaboradora da Freguesia de Requeixo e 
mais recentemente da União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz desempenhou as suas funções com profissionalismo, competência e, 
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acima de tudo, com enorme dedicação à causa pública. Certamente o concelho 
de Albergaria-a-Velha estará melhor servido a partir do próximo mês de Maio. 
Em nome de toda a população da Freguesia, o nosso muito obrigado e desejo de 
enormes sucessos quer profissionais quer pessoais.” ------------------------------------ 
3 - Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------- 
Aprovada a comunicação do presidente que se anexa para apresentação à 
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 
4 - Processo n.º 0101201400302244 - execução fiscal para cobrança coerciva 

de dívida certa e exigível, proveniente do Instituto de Segurança Social - 
Aveiro em nome da extinta freguesia de Nariz. ------------------------------------------- 
Contestação do processo junto dos serviços da Segurança social que se revelou 
infrutífera por já ter ultrapassado os limites de atuação do Centro Distrital de 
Segurança Social de Aveiro. Contestação junto do Ministro da Segurança Social 
e Secretário de Estado. --------------------------------------------------------------------------- 
No entanto, dá-se continuidade aos pagamentos mensais no valor de 1.147,69€ 
cada prestação, num total de 60 prestações. -----------------------------------------------  
5 - Espaço do Cidadão – EdC -------------------------------------------------------------------- 
Assinatura de protocolo para a instalação de espaço do cidadão na União de 
Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O espaço do cidadão é uma espécie de Loja do Cidadão onde o Munícipe pode 
tratar de assuntos muito variados. A função do funcionário do EdC é de 
Mediador de Atendimento Digital, ou seja, apoiar o cidadão a utilizar online os 
diversos disponíveis das diversas entidades. Este é um projeto da AMA - Agência 
para a Modernização Administrativa em parceria com as Autarquias Locais e 
CTT. A AMA disponibiliza o material informático e mobiliário para o espaço. Não 
disponibiliza os consumíveis (papel, canetas, tinteiros). ---------------------------------  
O atendimento é efetuado de duas formas: Backoffice (atendimento realizado 
com credenciais do funcionário em todas as informações são confirmadas pelo 
cidadão em ecran secundário) e Fontoffice (atendimento realizado com 
credenciais do cidadão (ex. Finanças, Seg. Social). O cidadão também confirma 
os dados em ecran secundário.) ---------------------------------------------------------------- 
Todos os serviços realizados pelo mediador, mesmo os esclarecimentos, são 
registados numa plataforma (ECMC). Os EdC são um serviço em mutação. O que 
é hoje pode não ser amanhã e a todo o momento podem ser acrescentadas 
novas entidades. Apesar de os EdC trabalharem com muitas entidades há 
assuntos que têm que ser tratados diretamente com essas entidades. ------------- 
Objetivos EdC: -------------------------------------------------------------------------------------- 
- Aumentar a qualidade de prestação de serviços; 
- Combater a infoexclusão; 
- Dar acesso a todos os serviços públicos disponibilizados; 
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- Reforçar a coesão territorial e social. 
Nem todos os EdC do país têm os mesmos serviços à disposição da população. 
Os que foram protocolados pelo Município de Aveiro são os seguintes: 
 
1- Portal do Cidadão 
- Alteração de morada  
- Pedido de certidões (nascimento, 
casamento e óbito) 
2- Chave Móvel Digital - criação da 
chave móvel 
3- IMT - Instituto da Mobilidade e 
Transportes 
- Alteração de morada 
- Emissão de 2ª via da Carta de 
Condução 
- Revalidação da carta de condução 
- Substituição da carta de condução 
4- IRN - Instituto do Registo e 
Notariado  
- Registo predial (Certidão 
permanente, Informação 
simplificada, depósito eletrónico de 
documentos, anúncio para a 
manifestação de direito legal de 
preferência, procurações online) 
- Cartão de Cidadão (Alteração de 
morada) 
- Registo Civil (certidões de 
nascimento, processo de 
casamento) 
- Empresa online (certificado de 
admissibilidade, reserva do nome da 
empresa, informação da empresa, 
centro de arbitragem, validação do 
pacto, assinatura digital, pedido e 
consulta do cartão da empresa, IES) 
- Registo Automóvel (compra e 
venda (registo de propriedade), 
certidão permanente, extinção de 
reserva, cancelamento de hipoteca, 

pedido de 2ª via de certificado de 
matrícula, alteração de nome ou 
residência, registo inicial de 
propriedade) 
5- AT - Autoridade Tributária 
- Senha de acesso 
- Certidão de dívida/não dívida 
- Cadernetas prediais 
- Comprovativo de Declaração de IRS 
- Documentos para pagamento (IMI, 
IUC, Coimas e Dívidas Fiscais) 
6- IEFP - Instituto do Emprego e 
Formação profissional 
- Candidatos (pré-registo, Gestão de 
CV, pesquisa de ofertas, registo 
como utente, inscrição no centro de 
emprego, plano pessoal de 
emprego, gestão de inscrição, 
pedidos de alteração, agendamento 
de contacto) 
- Entidades (Registo, gestão da 
oferta de emprego, alteração de 
dados, submissão de candidaturas, 
anexar documentos, consulta e 
gestão de processos) 
7- ADSE 
- Cartão CESD (Cartão Europeu de 
Seguro de Doença) 
- 2ª via de cartão de beneficiário 
- Emissão declaração IRS 
- Consulta de conta corrente 
- Alteração de nome/morada/NIB 
- Recepção de documentos de 
despesa cidadão 
- DUC (Documento Único de 
Cobrança) 
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- Prestadores convencionados 
8- Segurança Social 
- Inscrição segurança social direta 
- Pagamento e recebimentos 
(esclarecimento de dúvidas) 
- Pedidos (abono, prova escolar, ...) 
- Envios e comunicações 
- Simulações 
- Dados de identificação 
- Visita por marcação prévia 
9- Caixa Geral de Aposentações 
- Requerimento de pensão de 
sobrevivência 
- Pedido subsídio por morte 
- Reembolso despesas de funeral 
- Requerimento subsídio de funeral 
- Req. para pagamento quotas 
subcritores 
- Req. subsídio assistência a 3ª 
pessoa 
- Req. subsídio mensal vitalício 
- Req. aposentação ex-subscritor 
- Req. contagem de tempo ex-
subscritor 
- Alteração de dados pessoais 
10- SEF - Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras 
- Marcação de renovação de 
autorização de residência 
- Marcação de renovação de cartão 
de residência 
- Marcação de prorrogação de 
permanência 
- SAPA (Sistema Automático de pré-
agendamento) 
11- ACT - Autoridade para as 
Condições do Trabalho 
- Contacto com o ACT para 
esclarecimento de dúvidas 
- Queixas e denúncias 

- Simulador 
- Registo de trabalhador 
- Aquisição de livros e publicações 
ACT 
- Formulários e minutas 
12- SPMS - Serviços Partilhados 
Ministério da Saúde 
- Despesas de saúde (reembolsos) 
- Cartão nacional de dador de 
sangue 
- Registo de informação clínica 
- Inscrição Centro de saúde 
- Chques dentista 
- Reclamações 
- Listar e cancelar consultas 
- Pedido de medicação crónica 
- Lista de espera hospitalar 
- Pesquisa de prestadores 
- Isenção pagamento taxas 
moderadoras 
- Informações pessoais e do 
agregado 
13 - DGLAB - Direção Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas 
- Certidões nascimento anteriores a 
1911 (registo paroquial e registo 
civil) 
14- IHRU - Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana 
- Arrendamento jovem 
15- DGC - Direção Geral do 
Consumidor 
- Reclamações 
16- IGAC - Inspeção Geral das 
Atividades Culturais 
- Registo de propriedade intelectual 
- Registo de nome artístico 
- Registo de obra 
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6 - Torneio Barroca 03 e 04 de Abril ---------------------------------------------------------- 
Mais uma vez a Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz associou-se a 
esta atividade de grande prestígio, o Torneio de Futebol Juvenil organizado pela 
Associação Recreativa e Cultural do Barroca. -----------------------------------------------  
Ser parceiro neste Torneio de Futebol Juvenil – Torneio Manuel Neto é motivo 
de grande orgulho para a nossa Freguesia. São iniciativas como esta que devem 
ser apoiadas não só pelas entidades como pela população em geral. O clube 
está de parabéns: a persistência, o empenho e a dedicação que move esta 
associação são de louvar, incentivar e apoiar. ---------------------------------------------- 
A prática do desporto é importantíssima no desenvolvimento e formação dos 
jovens. O desporto de equipa fortalece o corpo e o carácter do atleta. Estes 
torneios ficam na memória como dias de alegria e satisfação e os atletas jamais 
os esquecerão. -------------------------------------------------------------------------------------- 
7 - Atividade de férias escolares --------------------------------------------------------------- 
Realizada a dinamização, para as crianças da Freguesia, de atividades nas férias 
escolares da Páscoa nos dias 25, 26 e 31 de Março e 1 de Abril mediante 
inscrições na sede e nos polos da União de Freguesia. Do programa de 
atividades de férias escolares constou uma ida à Feira de Março, jogos 
tradicionais, aula de ginástica, sessão de cinema em Nª Sra de Fátima e uma 
visita ao Núcleo Museológico de Macinhata do Vouga. ---------------------------------- 
8 - Rescisão CEI ------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo motivo de ter encontrado trabalho, rescindiu-se o Contrato com Valter 
Manuel Ferreira dos Santos. Foi selecionado o senhor João Manuel Batista Maia 
para no CEI. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
9 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 de abril- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Ação de formação organizada 
pelo Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima --------------------------------------- 
16 de abril- Centro Social de Requeixo: Associação Criadores Raça Marinhoa ----- 
22 de abril- sala na sede da Junta de Freguesia: Associação Criadores Raça 
Marinhoa --------------------------------------------------------------------------------------------- 
25 e 26 de abril- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: almoço de angariação de 
fundos organizado pelo Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima ------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
10 - Prova de pesca ------------------------------------------------------------------------------- 
Apoio na promoção na prova de pesca desportiva a realizar no dia 3 de maio na 
Pateira de Requeixo. ------------------------------------------------------------------------------ 



13 

 

 
 

 

11  – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de abril, da OP n.º 
217 à 279. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de abril da GR n.º 
90 à 182. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 9 à 17 e Guias 
de Recebimento de Tesouraria da GRT 40 à 57. -------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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 ATA N.º 44 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e quinze, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Alteração orçamental ------------------------------------------------------------------------ 
Aprovada a 2ª Alteração Orçamental para o ano de 2015 que se anexa a esta 
ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Alteração ao PPI ------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 1ª Revisão ao Plano Plurianual que se anexa a esta ata. ----------------- 
3 -Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 225 – Talhão 4, destinado a sepultura de 
uso particular e familiar, a José Alberto Rodrigues Lameiro residente na Rua do 
Covão, n.º 6, Mamodeiro. ----------------------------------------------------------------------- 
4 - Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Avença --- 
Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na 
modalidade de Contrato de Avença, com a senhora Jéssica Daniela Almeida 
Fernandes, portadora do Cartão do Cidadão n.º 14619989 8ZX7, válido até 
04/05/2020, contribuinte fiscal n.º 244770360,residente na Rua David Mourão 
Ferreira, Lote 49,R/C Esq., Azurva 3800 – 736 Eixo. Este contrato será celebrado 
durante o período de tempo compreendido entre 01 de Junho e 30 de 
Novembro de 2015 com a finalidade desta assegurar funções administrativas 
nos espaços públicos pertencentes à extinta Freguesia de Nariz ou sob sua 
administração. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O encargo total do presente contrato é o constante da informação de 
cabimento, sendo que os valores em causa estão isentos de IVA ao abrigo do 
artigo 53.º do CIVA. ------------------------------------------------------------------------------- 
Sem prejuízo do regime de adaptabilidade, o período normal de trabalho diário 
e semanal comparável é de, respetivamente, 7 horas e 35 horas, sendo que o 
trabalhador praticará um período diário de 7 horas e semanal de 35 horas. -------  
Auferirá mensalmente as seguintes quantias ilíquidas sujeitas aos competentes 
descontos legais: remuneração base de 600€ (seiscentos euros). --------------------- 
5 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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04 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência: 
Higiene do Idoso): ---------------------------------------------------------------------------------- 
13 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Festa da 
amizade) --------------------------------------------------------------------------------------------- 
18 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência: 
Alimentação e higiene oral do Idoso); -------------------------------------------------------- 
21 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência: 
Segurança Infantil); -------------------------------------------------------------------------------- 
21 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Associação Recreativa e 
Cultural da Barroca – Aula de defesa pessoal; ---------------------------------------------- 
24 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia – Dia do doente; ------ 
31 de maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia – Dia da 
Comunidade; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
6 - Modernização administrativa --------------------------------------------------------------
No âmbito da Modernização Administrativa fomos informados pela AEVA – 
Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, em reunião de 
07 de Maio na EPA – Escola Profissional de Aveiro do seguinte: há apoios 
monetários para as Freguesias que executem obras de ampliação ou 
requalificação dos espaços relacionados com o atendimento. O principal 
objetivo destes apoios é a aproximação das Juntas de Freguesia ao cidadão e 
vice-versa nomeadamente através da melhorias de espaços. São elegíveis: 
mobiliário (sala de espera: cadeiras, sofás, senha de gestão de tempo de espera, 
mobiliário de decoração de espaço), equipamento informático e sotware, 
formação. Os fundos aplicam-se para a aquisição de novos equipamentos ou 
melhoria dos existentes. As comparticipações podem ir até aos 85% a funda 
perdido. Este concurso ainda não abriu e quem concorrer pela Anafre pode 
solicitar ajuda à AEVA. ---------------------------------------------------------------------------- 
7 - Passeio sénior ---------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a realização de Passeio Sénior destinado à população da Freguesia 
com idade igual ou superior a 65 anos ou reformados. O dia do passeio será a 24 
de Junho e o valor da inscrição será de 20€ (vinte euros). O destino será Chaves 
com paragem em Boticas no Hotel Rio Beça para o almoço dançante. --------------  
8 – Cicloturismo ------------------------------------------------------------------------------------ 
Aprovada a realização do cicloturismo da União de Freguesias no dia 10 de 
Junho. A inscrição será no valor de 10€ (dez euros). O percurso iniciará na sede 
em Nª Sra de Fátima pelo centro de Mamodeiro em direção à Taipa. Rumará por 
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Requeixo onde será servido o pequeno-almoço junto da Igreja de S. Paio. 
Seguirá depois pelo Carregal, Póvoa do Valado, Verba, Vessada e finalmente 
será servido o almoço do parque de merendas de Nariz. -------------------------------- 
9 - Torneio de Futebol de 7 --------------------------------------------------------------------- 
Organização, em parceria com algumas associações locais do Torneio de futebol 
7 onde vão disputar o Barroca, ADN, ADR, Associação Cavalos 2006 e Rancho 
Folclórico do Carregal. Os jogos do Torneio realizar-se-ão em Nariz, Requeixo e 
no Barroca. A União de Freguesias comparticipará com os troféus. ------------------ 
10 – Ordens de Pagamento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de maio, da OP n.º 
280 à 335. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
11 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de maio da GR n.º 
183 à 293. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 18 à 27 e Guias 
de Recebimento de Tesouraria da GRT 58 à 71. -------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 45 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e quinze, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, em Nª Srª de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ------ 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------- 
Aprovada a comunicação do presidente que se anexa para apresentação à 
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 
2 - Alteração orçamental ------------------------------------------------------------------------ 
Aprovada a 3ª Alteração Orçamental para o ano de 2015 que se anexa a esta 
ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 - Alteração ao PPI ------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 1ª Alteração ao Plano Plurianual que se anexa a esta ata. --------------- 
4 - Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, 
designada por Sepultura n.º 4 – Talhão 14, 3ª fase - folha 2, destinado a 
sepultura de uso particular e familiar, a Amorosa Vieira Arsénio Simões 
residente na Rua Direita, n.º 238, Verba 3810-601 Nariz. ------------------------------- 
5 - Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 207 – Talhão 8, destinado a sepultura de 
uso particular e familiar, a Maria La Salete Ferreira dos Santos residente na Rua 
Direita, n.º 90, Mamodeiro, 3810-742 Nª Sra de Fátima. -------------------------------- 
6 - Lembranças encerramento ano escolar ------------------------------------------------- 
Aprovada a entrega de uma pequena lembrança (gelados / gomas) a todas as 
crianças do ensino pré-escolar e primário da Freguesia. --------------------------------- 
7 – Passeio Sénior – Balanço ------------------------------------------------------------------- 
O Passeio Sénior de 2015 realizou-se no passado dia 24 de Junho. Inscreveram-
se cerca de 200 pessoas. O destino foi Chaves com paragem para almoço no 
Hotel Rio Beça com almoço dançante. O passeio decorreu com sobeja 
normalidade e foi do agrado de todos. Fomos muitíssimo bem recebidos no 
restaurante quer a nível da comida, do serviço, animação e espaço que era 
deveras agradável. Por se ter prolongado o almoço o tempo para visitar Chaves 
foi muito reduzido. ---------------------------------------------------- 
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8 – Cicloturismo – Balanço ---------------------------------------------------------------------- 
Esta foi outra atividade com muito sucesso. As Associações colaboraram na 
angariação de inscrições. Estiveram inscritos cerca de 150 pessoas, embora nem 
todas tenham ido a pedalar. O nosso mais novo ciclista foi o Simão com 8 anos e 
o mais velho foi o Sr. Horácio Rosa com 88 anos. O senhor presidente da CMA 
veio também pedalar connosco. O senhor Gilberto Albino escolheu o almoço do 
cicloturismo que foi servido no parque de merendas de Nariz para comemorar o 
seu aniversário junto da sua família. Em matéria de segurança, acompanharam 
esta I Edição do Cicloturismo da União de Freguesias os Bombeiros Novos de 
Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9 - Venda de madeira ----------------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a venda de madeira na Gândara do Carrajão pelo melhor orçamento 
apresentado no valor de 4500,00€ (quatro mil e quinhentos euros) à empresa 
“Madeiras do Outeirinho”. ---------------------------------------------------------------------- 
10 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------
10 de junho – Centro Social de Requeixo: encerramento do ano pastoral da 
Diocese de Aveiro ---------------------------------------------------------------------------------- 
12 de junho – Parque de Merendas de Nariz – EB Nariz – Encerramento do ano 
letivo -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 de junho – Centro Social de Requeixo: encerramento do ano letivo ------------- 
14 de junho – Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Rota da Mamoa -------------- 
21 de junho – Parque de Merendas de Nariz: celebração do Dia da Comunidade 
Paroquial --------------------------------------------------------------------------------------------- 
22 de junho – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência 
Cuidados a ter com o sol no Idoso) ------------------------------------------------------------ 
28 de junho – Parque de Merendas de Nariz: ADN (Aniversário INATEL) ------------ 
29 de junho – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Conferência 
Prevenção nos Idosos) ---------------------------------------------------------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
11 – Ordens de Pagamento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de junho, da OP 
n.º 336 à 403. --------------------------------------------------------------------------------------- 
12 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de junho da GR 
n.º 294 à 415. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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13 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 72 à 82. --------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 46 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e quinze, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1- Intervenção do público ----------------------------------------------------------------------- 
A senhora Maria Rosa Martins da Silva solicitou a colocação de manilhas junto à 
Fonte do Olho em Nariz. O Presidente e o Tesoureiro vão deslocar-se ao local 
com a requerente para analisar a situação. ------------------------------------------------- 
A Direção da Associação Desportiva de Requeixo solicitou o estudo para a 
delimitação e estacionamento em frente à sua sede; a cedência de material 
para aplicação no interior das instalações; a cedência de pó de pedra. Quanto à 
delimitação dos lugares de estacionamento e cedência de pedra esses pedidos 
serão reencaminhados para o Município. Quanto ao material, designadamente 
pavet e lancil, a União de Freguesias colaborará neste pedido. ------------------------ 
2 - Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 216 – Talhão 8, destinado a sepultura de 
uso particular e familiar, a Manuel de Jesus Ferreira residente na Rua Direita, n.º 
357, Póvoa do Valado, 3810-771 Nª Sra de Fátima. --------------------------------------- 
3 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------
01 de julho – salão de reuniões Nariz e Parque de Merendas de Nariz para 
encontro de funcionários CTT ------------------------------------------------------------------- 
03 de julho – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Festa de final de ano CSP NS 
Fátima ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
04 e 05 de julho – salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Noites de 
Fátima) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
20 de julho – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Academia de Saberes ------------ 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
4 - Reunião com o Executivo Municipal ----------------------------------------------------- 
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Reunião com o Executivo Municipal em dois momentos distintos a 03 e a 17 de 
Julho na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz onde, entre outros, 
foram visitados alguns locais e abordados os seguintes temas: ------------------------ 

• Sinalética/Toponímia: A CMA vai incluir esta matéria na Delegação de 
Competências ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Abate de árvores e regularização de passeios na Rua Direita (Carregal): CMA 
executará o serviço. ---------------------------------------------------------------------------- 

• Loteamento Rompida (Requeixo): CMA vai verificar a viabilidade de 
construção. -------------------------------------------------------------------------------------- 

• Loteamento Raso (Carregal): CMA executará um estudo. --------------------------- 

• Pista de Pesca Desportiva Requeixo: CMA emitirá parecer para formalizar a 
candidatura. ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Museu de Requeixo (antiga Residência Paroquial): CMA está a executar o 
projeto. -------------------------------------------------------------------------------------------  

• Alargamento Rua S. Paio (Requeixo): CMA apoia a iniciativa estando disposta 
a ceder material. -------------------------------------------------------------------------------- 

• Recuperação Parque Merendas Nª Sra de Fátima: visita ao local. ----------------- 

• Construção capela Mortuária NS Fátima: CMA elaborará o projeto para a 
candidatura à CCDR. --------------------------------------------------------------------------- 

• Acesso à empresa Bolseira: CMA responsabilizou-se através do DSU a efetuar 
melhoria ao acesso. ---------------------------------------------------------------------------- 

• Espaço Cidadão Nariz: A formação iniciará até ao final do ano de 2015. --------- 

• Arranjo exterior Parque de merendas de Nariz: A CMA irá executar esta 
melhoria com o seu pessoal. ---------------------------------------------------------------- 

5 - Vacinação antirrábica ------------------------------------------------------------------------ 
Apoio na divulgação e logística da vacinação antirrábica nas três extintas 
freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de julho, da OP n.º 
404 à 461. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de julho da GR n.º 
416 à 449. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 28 à 32 e Guias 
de Recebimento de Tesouraria da GRT 83 à 91. -------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 47 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos trinta e um dias mês de agosto de dois mil e quinze, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------- 
1 - Alteração orçamental ---------------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 4ª Alteração Orçamental para o ano de 2015 que se anexa a esta ata. -- 
2 - Alteração ao PPI ----------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 2ª Alteração ao Plano Plurianual que se anexa a esta ata. ------------------- 
3 - Concessão de terreno para sepultura -------------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 255 – Talhão 4, destinado a sepultura de uso 
particular e familiar, a Maria Isabel da Costa Monteiro Carvalho Lopes residente 
na Rua Direita, n.º 18, Mamodeiro, 3810-742 Nª Sra de Fátima. -------------------------- 
4 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------ 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de Ensino 
de Música. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 – Ordens de Pagamento --------------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de agosto, da OP n.º 
462 à 513. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de agosto da GR n.º 
450 à 472. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
7 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 33 e Guias de 
Recebimento de Tesouraria da GRT 92 à 107. -------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual 
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ------------------ 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 48 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas 
dezassete horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, 
Nª Sra de Fátima e Nariz, em Nª Srª de Fátima. Foram tratados os seguintes 
assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------
1 - Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------- 
Aprovada a comunicação do presidente que se anexa para apresentação à 
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 
2 - Projeto de modernização ANAFRE- PROJECTO Nº 37589 – 01/SAMA/2012 -- 
O Projeto de Modernização Administrativa das Freguesias promovido pela 
ANAFRE norteia-se por objetivos de simplificação, eficiência e transparência, no 
sentido de habilitar as Juntas de Freguesia a prestarem melhores serviços aos 
cidadãos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Projeto permite a conjugação de imperativos de eficácia e eficiência para com 
os utentes, através da criação de uma nova estrutura de gestão de processos 
informáticos e a promoção da interatividade entre os serviços prestados e os 
utentes. Desta forma será possível às Juntas de Freguesia aumentarem a 
qualidade dos serviços públicos numa lógica de modernidade e transparência, 
através da redução de custos, simplificação, desburocratização e racionalização 
de processos, com recurso ao uso intensivo das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC). -------------------------------------------------------------------------------- 
Além da disponibilização de serviços on-line, numa perspetiva de self-service, 
este Projeto prevê ainda a gestão documental / arquivo digital. Os serviços a 
disponibilizar on-line aos cidadãos permitirão às Juntas de Freguesia, dispor de 
uma solução de atendimento/resposta on-line, numa lógica do sistema de 
Balcão Único, o que garante maior eficácia/eficiência nas respostas, assim 
como, potencia uma redução nos custos de atendimento. ----------------------------- 
No âmbito deste projeto vai a funcionária Maria de Fátima Lavoura Dias receber 
formação em Coimbra na Escola Superior de Educação no próximo dia 30. -------- 
3 - Contratos Iberdrola --------------------------------------------------------------------------- 
Contactados pelo serviços da Iberdrola, empresa que comercializa gás e 
eletricidade, analisada a sua proposta decidiu este Excetivo alterar todos os 
contratos de fornecimento de energia elétrica para esta empresa. Considerou-
se a prática de preços mais reduzida pelo mesmo serviço. ------------------------------ 
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4 -Contrato PT -------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovação da alteração do contrato de comunicações com a PT reduzindo assim 
significativamente os custos mensais. -------------------------------------------------------- 
5 – Contrato Emprego Inserção ---------------------------------------------------------------- 
Aprovado o CEI – Contrato emprego Inserção pelo período de seis meses para o 
senhor João Manuel Batista Maia. ------------------------------------------------------------- 
6 - Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Avença --- 
Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na 
modalidade de Contrato de Avença, com o senhor Carlos Manuel Marques 
Gouveia, portador do Cartão de Cidadão n.º 10249239, contribuinte fiscal n.º 
18090823, residente na Rua Direita, n.º 448,Vessada 3810 Nariz. -------------------- 
Este contrato será celebrado durante o período de tempo compreendido entre 
01 de Dezembro de 2015 e 30 de Novembro de 2016 com a finalidade deste 
assegurar, sempre que solicitado, a manutenção dos espaços/edifícios públicos, 
cemitério, vias públicas e caminhos rurais sob a administração desta freguesia. - 
O pagamento será feito por cada hora de trabalho, sendo que o valor hora é de 
7,00 € (Sete euros) isentos de IVA ao abrigo do artigo 53.º do CIVA. ----------------- 
7 – Delegação de Competências do Município de Aveiro – Gestão de Pessoal 
não Docente ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando a imperiosa necessidade de adoção de medidas que visem a 
colocação de pessoal na área da Educação para assegurar o regular 
funcionamento dos estabelecimentos de Educação Pré-escolar entende este 
Executivo aprovar o Protocolo de Delegação de Competências do Município de 
Aveiro. Este protocolo, transcrito em Contrato, respeitará as seguintes 
condições: o Município obriga-se a transferir para a União de Freguesias a 
importância de 19.005,89€ (dezanove mil e cinco euros e oitenta e nove 
cêntimos) a pagar em onze prestações, uma de 1.108,18€ (mil cento e oito 
euros e dezoito cêntimos e as restantes nos valor de 1.789,77€ (mil setecentos e 
oitenta e nove euros e setenta e sete cêntimos), no período compreendido 
entre 14 de setembro de 2015 e 31 de julho de 2016. Poderão vir a ser pagas 
outras despesas referentes à gestão de pessoal não docente que se revelem 
indispensáveis para garantir o funcionamento dos estabelecimentos de ensino 
pré-escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
8 – Protocolo de Intervenção Educação Pré-escolar – ACEAV ------------------------- 
Aprovado o Protocolo com a Associação da Comunidade Educativa de Aveiro 
que se anexa. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Este Protocolo visa definir os termos da colaboração entre os outorgantes com 
vista a garantir o regular funcionamento das actividades nos Jardins de Infância 
da respetiva freguesia no que diz respeito ao apoio e acompanhamento às 
actividades com crianças, limpeza e segurança nas instalações de acordo com 
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competências próprias das juntas de freguesia e nelas delegadas, no período de 
14 Setembro a 31 de Julho de 2016. ---------------------------------------------------------- 
9 – Reforço rúbrica Pessoal em Qualquer Outra Situação ------------------------------ 
Aprovado o aumento de 50,00€ (cinquenta euros) mensais na rúbrica Pessoal 
em Qualquer Outra Situação que visa contemplar a colaboradora Amorosa 
Barros Costa Marques. --------------------------------------------------------------------------- 
10 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
21 de setembro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Ação de 
sensibilização “Demência- desafios ao cuidador”) ----------------------------------------- 
22 de setembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Ação de 
sensibilização) -------------------------------------------------------------------------------------- 
27 de setembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: ADASMA – recolha de 
sangue ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
28 de setembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Ação de 
sensibilização “Os riscos da automedicação”) ---------------------------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ----------------------------------------------------------------------------------
11 – Ordens de Pagamento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de setembro, da 
OP n.º 514 à 561. ----------------------------------------------------------------------------------- 
12 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de setembro da 
GR n.º 473 à 497. ----------------------------------------------------------------------------------- 
13 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 108 à 109. ------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 49 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Portal e-Freguesias ---------------------------------------------------------------------------- 
Criado no âmbito do Projeto de modernização ANAFRE- PROJECTO Nº 37589 – 
01/SAMA/2012, o Portal e-freguesias permite o registo e autenticação do 
cidadão garantindo altos níveis de segurança e confidencialidade dos dados 
pessoais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao adotar este mecanismo, a fiabilidade do processo de identificação do 
cidadão torna-se reforçada fornecendo todas as garantias de segurança física e 
eletrónica, reduzindo riscos associados à usurpação de identidade e 
preservando os direitos de confidencialidade e privacidade dos dados pessoais. - 
Beneficia a vida da população no relacionamento com os serviços públicos 
eletrónicos, garantindo que o cidadão apenas necessita de se autenticar uma 
única vez para aceder aos serviços disponibilizados. ------------------------------------- 
Disponibilização de serviços eletrónicos - O Portal e-freguesias disponibiliza de 
forma fácil, intuitiva e flexível um conjunto de serviços online, em modelo self 

service,  que permitem  ao cidadão aceder a diversas opções sem necessidade 
de se deslocar à Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------- 
Submissão de Pedidos - O cidadão poderá submeter os seus pedidos online 

através do preenchimento de formulários eletrónicos. Assina os 
documentos digitalmente e submete-os automaticamente para tratamento pela 
Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------  
Acompanhamento dos Processos - O cidadão conhece o estado dos seus 
pedidos e acompanha os seus processos em tempo real. ------------------------------- 
Informação sobre Eventos / Ocorrências - O cidadão sabe o que acontece de 
mais relevante na sua Freguesia. O Portal e-freguesias disponibiliza informação 
sobre Eventos / Ocorrências que acontecem na sua Freguesia. ----------------------- 
Alertas - O serviço de Alertas permite ao cidadão conhecer antecipadamente 
situações e circunstâncias que que lhe podem interessar. Para receber alertas 
por e-mail é necessário subscrever o serviço. ---------------------------------------------- 
Comunicação multicanal - O cidadão dispõe de um conjunto de canais para 
receber informação e comunicar com a sua Freguesia. Consulta as notícias e as 
ocorrências publicadas, os eventos agendados e participa na Comunidade 
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Digital com a sua opinião. Recebe alertas por EMAIL, SMS ou RSS através 
da subscrição deste serviço. --------------------------------------------------------------------- 
2 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de outubro, da OP 
n.º 562 à 634. --------------------------------------------------------------------------------------- 
3 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de outubro da GR 
n.º 498 à 562. --------------------------------------------------------------------------------------- 
4 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 110 à 127. ------ 
5- Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------
01 de Outubro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – sessão de 
esclarecimentos ------------------------------------------------------------------------------------ 
03 de Outubro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Barroca – Sessão de 
formação de árbitros de Judo ------------------------------------------------------------------- 
06 de Outubro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: SCP NS Fátima – ação de 
sensibilização “Filho és, pai serás…”  ---------------------------------------------------------- 
20 de Outubro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – sessão de 
esclarecimentos DECO (gás e eletricidade) -------------------------------------------------- 
24 e 25 de Outubro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – 
Festival de Sopas ----------------------------------------------------------------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 50 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 – Transferência de titularidade de sepultura -------------------------------------------- 
Deliberada a transferência de titularidade de fração de terreno no “Cemitério 
de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 7 – 2ª Fase – folha n.º 79, 
destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Alice de Sousa Pereira 
residente na Rua Direita, 401/403 Vessada 3810 – 607 Nariz. ------------------------- 
2 - Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Avença --- 
Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na 
modalidade de Contrato de Avença, com a senhora Jéssica Daniela Almeida 
Fernandes, portadora do Cartão do Cidadão n.º 14619989 8ZX7, válido até 
04/05/2020, contribuinte fiscal n.º 244770360,residente na Rua David Mourão 
Ferreira, Lote 49,R/C Esq., Azurva 3800 – 736 Eixo. Este contrato será celebrado 
durante o período de tempo compreendido entre 01 de Dezembro de 2015 e 29 
de Fevereiro de 2016 com a finalidade desta assegurar funções administrativas 
nos espaços públicos pertencentes à extinta Freguesia de Nariz ou sob sua 
administração. -------------------------------------------------------------------------------------- 
O encargo total do presente contrato é o constante da informação de 
cabimento, sendo que os valores em causa estão isentos de IVA ao abrigo do 
artigo 53.º do CIVA. ------------------------------------------------------------------------------- 
Sem prejuízo do regime de adaptabilidade, o período normal de trabalho diário 
e semanal comparável é de, respetivamente, 7 horas e 35 horas, sendo que o 
trabalhador praticará um período diário de 7 horas e semanal de 35 horas. -------  
Auferirá mensalmente as seguintes quantias ilíquidas sujeitas aos competentes 
descontos legais: remuneração base de 600€ (seiscentos euros). --------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

 Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 51 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Avença --- 
Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na 
modalidade de Contrato de Avença, com a senhora Carla Lopes de Jesus, 
portadora do Cartão do Cidadão n.º 11167568 5z1, válido até 08/03/2018, 
contribuinte fiscal n.º 206 463 120,residente na Rua do Calvário, n.º 49, 3800 – 
861 Requeixo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Este contrato será celebrado durante o período de tempo compreendido entre 
02 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro de 2016 com a finalidade deste 
assegurar, sempre que solicitado, a limpeza e conservação dos espaços públicos 
pertencentes à extinta Freguesia de Requeixo ou sob sua administração. ---------- 
O encargo total do presente contrato é o constante da informação de 
cabimento, sendo que os valores em causa estão isentos de IVA ao abrigo do 
artigo 53.º do CIVA. -------------------------------------------------------------------------------
Como contrapartida do serviço prestado no âmbito do presente contrato, a 
Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz pagará o montante 
correspondente ao número de horas mencionadas na requisição e constantes 
da relação sendo que, estabelecem as partes sendo que o valor hora é de 5€ 
(cinco euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Plano de Atividades e Orçamento para 2016 ------------------------------------------ 
O Plano de Atividades e Orçamento para 2016 é condicionado pelos fundos 
legais atribuídos a esta Freguesia cujas principais receitas têm origem no Fundo 
de Financiamento de Freguesias (FFF) e Protocolos com o Município de Aveiro. - 
As iniciativas que se pretende desenvolver poderão  ser a nível individual 
(exclusivamente da Junta) e a nível coletivo (desenvolvidas em parceria com o 
Município de Aveiro, outras Freguesias ou com Associações). Destaca-se para 
este ano de 2016 a comemoração dos 500 anos de atribuição de Foral a 
Requeixo que a União de Freguesias pretende festejar envolvendo sobretudo a 
comunidade e associações locais. ------------------------------------------------------------- 
Neste ano de 2016 mantém-se o acordo de Delegação de Competências para a 
Gestão do Pessoal não docente para os Jardins de Infância da Freguesia. ---------- 
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Aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016 que orça num 
total quer das Despesas como das Receitas no valor de €390.821,66€ (trezentos 
e noventa mil, oitocentos e vinte e um euros e sessenta e seis cêntimos). Na 
despesa o valor orçamentado está distribuído da seguinte forma: Despesa 
Corrente 221.071,66€ e Despesa de Capital 169.750,00€. ------------------------------ 
3 - Mapa de pessoal ------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado o Mapa de Pessoal para 2016 onde constam para a Categoria de 
Assistente Técnico duas vagas existentes e duas previstas e para a Categoria de 
Assistente Operacional uma vaga existente e duas previstas. -------------------------- 
4 - Tabela de Taxas e Licenças ------------------------------------------------------------------ 
Aprovada a Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2016 conforme 
documento anexo. Procurou-se, de forma geral, manter os mesmos valores 
aplicados no ano em curso. --------------------------------------------------------------------- 
Mantém a situação de, tal como nos anos de 2013 e 2014, a Câmara Municipal 
de Aveiro exercer competências ao nível do licenciamento de atividades 
ruidosas, arrumadores de carros e venda ambulante de lotarias. Posto isto e 
ainda pelo facto de a Freguesia não ter meios técnicos para o licenciamento do 
ruído decidiu este Executivo não comtemplar estas taxas e licenças para o ano 
2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 – Alteração Orçamental ----------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 5ª Alteração ao Orçamento das Despesas que se encontra arquivada 
nos serviços administrativos desta autarquia. ---------------------------------------------- 
6 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de novembro, da 
OP n.º 635 à 655. ----------------------------------------------------------------------------------- 
7 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de novembro da 
GR n.º 563 à 589. ----------------------------------------------------------------------------------- 
8 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovada a Guia de Recebimento de Tesouraria 128. ------------------------------------ 
9 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 e 13 de Novembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – 
sessão de esclarecimentos ---------------------------------------------------------------------- 
14 de Novembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima – Agarrados ao BTT – 
Magusto ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 de Novembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima – Grupo de Jovens – 
Magusto ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
20 de Novembro – salão polivalente Nª Sra de Fátima – ação de sensibilização 
Florinhas do Vouga -------------------------------------------------------------------------------- 
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26 e 30 de Novembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – 
sessão de esclarecimentos ---------------------------------------------------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 52 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Nª Srª de Fátima. ------------------------------------------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------- 
Aprovada a comunicação do presidente que se anexa para apresentação à 
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 
2 – Contrato Emprego-Inserção --------------------------------------------------------------- 
Procedeu-se à submissão de candidatura à medida Contrato Emprego-Inserção 
para a admissão de 5 desempregados para as funções de pedreiro e cantoneiro, 
a iniciar funções para a Junta de Freguesia pelo período de tempo de doze 
meses após aprovação do pedido e seleção do candidato. ----------------------------- 
3 – Lembrança de Natal para as crianças das escolas da freguesia ------------------ 
Deliberou-se proceder à entrega de uma pequena e simbólica lembrança de 
Natal aos alunos das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardim de Infância/Creche da 
Freguesia (Requeixo; Mamodeiro/Póvoa do Valado; Nariz). ---------------------------- 
4 – Transferência de titularidade de sepultura -------------------------------------------- 
Deliberada a transferência de titularidade de fração de terreno no “Cemitério 
do Viso” – Nª Sra de Fátima, designada por Sepultura n.º 58 – Talhão 2, 
destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Rosa de Jesus Lameiro 
residente na Rua da Lavoura, n.º 2, Mamodeiro, 3810-745 Nª Sra de Fátima. ----- 
5 – Transferência de titularidade de sepultura -------------------------------------------- 
Deliberada a transferência de titularidade de fração de terreno no “Cemitério 
do Viso” – Nª Sra de Fátima, designada por Sepultura n.º 289 – Talhão 4, 
destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Fernando Dias Simões 
Picado residente na Rua da Pega, n.º 27, Póvoa do Valado, 3810-777 Nª Sra de 
Fátima. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6- Concessão de terreno para capela -------------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso”, designada 
por Capela n.º 12-A, destinado a capela de uso particular e familiar, a Eleutério 
de Oliveira Cardoso Marques, residente na Rua do Ramal, n.º 14, Póvoa do 
Valado, 3810-779 Nª Sra de Fátima. ---------------------------------------------------------- 
7 – Alterações Orçamentais -------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas as 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Alterações ao Orçamento das Despesas que se 
encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia.  
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8 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de dezembro, da 
OP n.º 656 à 795. ----------------------------------------------------------------------------------- 
9 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de dezembro da 
GR n.º 590 à 638. ----------------------------------------------------------------------------------- 
10 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria de OPT 34 à 53. --------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 129 à 164. ------ 
11 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
05 de Dezembro – Centro Social da Taipa – Grupo Cultural e Recreativo da Taipa 
– Noite de Fados ----------------------------------------------------------------------------------- 
05 de Dezembro – Centro Social do Carregal – Rancho Folclórico do Carregal – 
Jantar de Natal -------------------------------------------------------------------------------------- 
06 de Dezembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – 
Mercadinho Solidário – angariação de fundos para a Capela da Póvoa do Valado  
11 de dezembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Festa de 
Natal --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 de dezembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Paróquia 
– Início da caminhada do Advento ------------------------------------------------------------- 
16 de dezembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – ação de 
sensibilização “Cuidar na morte” -------------------------------------------------------------- 
18 de dezembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Festa de 
Natal SAD -------------------------------------------------------------------------------------------- 
20de dezembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: Associação Recreativa e 
Cultural da Barroca – Jantar de Natal --------------------------------------------------------- 
19 e 20 de dezembro – Parque de merendas de Requeixo – Agrupamento de 
Escoteiros de Oliveirinha ------------------------------------------------------------------------- 
26 e 27 de dezembro -  salão polivalente Nª Sra de Fátima: Associação 
Recreativa e Cultural da Barroca – angariação de fundos ------------------------------- 
30 de dezembro – sala de formação sede – Audição dos alunos de música -------- 
31 dezembro – Comissão de festas Sta Teresinha – Jantar de passagem de ano -- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 53 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, em Nariz. ------------------------------------------------------------------------ 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1-Foral de Requeixo ------------------------------------------------------------------------------- 
O património é um dos eixos que mais contribui para a originalidade e 
singularidade de cada território, fortemente enraizado na história das 
populações. Fonte de vida e inspiração é o legado que recebemos do passado, 
vivemos no presente e transmitimos às futuras gerações. ------------------------------ 
Assinalando-se em 02 de junho de 2016 os 500 anos da atribuição de Foral a 
Requeixo, o Executivo da União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz criou um programa comemorativo que pretende promover a discussão 
sobre a história e o património natural, material e imaterial da Freguesia. São 
também objectivos da autarquia proporcionar espaços de reflexão na 
perspetiva das suas potencialidades e celebrar com as pessoas e Associações 
desta Freguesia, protagonistas do seu processo de continuidade. -------------------- 
Pretende-se que estas comemorações contribuam para o reforço da identidade 
e coesão da União de Freguesias. -------------------------------------------------------------- 
Neste âmbito preparou-se a seguinte programação: ------------------------------------- 
- PROVA DE PESCA DESPORTIVA “500 ANOS FORAL DE REQUEIXO” 
 1 de maio (domingo)  | Marginal da Pateira de Requeixo 
- V MOSTRA DE ARTESANATO 
 7 e 8 de maio (sábado)  | Largo de S. Pedro de Nariz 
- EXPOSIÇÃO ALUSIVA AO FORAL 
 7 e 8 de maio (sábado)  | Salão nobre da J.F. em  Nariz 
- II TORNEIO DE FUTEBOL INTER FREGUESIA 
 15 de maio (domingo)  | Campo ARC Barroca 10h00- Carregal/Nariz 
11h00 Barroca/Requeixo 
 22 de maio (domingo)  | Campo AD Requeixo 10h00 Carregal/Barroca 
11h00 Requeixo/Nariz 
 29 de maio (domingo)  | Campo AD Nariz 10h00 Carregal/Requeixo 
11h00 Nariz/Barroca 
- EXPOSIÇÃO ALUSIVA AO FORAL 
 29 de maio (sábado)  |  Salão nobre da Igreja Paroquial de Nª Sra de 
Fátima 
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- COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
 1 de junho (quarta-feira) – 9:00H-18:00h | Parque de Merendas de Nariz 
- 02 DE JUNHO – IGREJA MATRIZ DE REQUEIXO 
EXPOSIÇÃO ALUSIVA AO FORAL|19:00h 
CELEBRAÇÃO DE MISSA |19:30h 
SESSÃO SOLENE E APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO DO FORAL |20:30h 
RECRIAÇÃO HISTÓRICA |21:30h 
- FEIRA DA SAÚDE 
 3 de junho (sexta-feira)  |  início às  14:00h | Parque de Merendas de 
Requeixo 
- ROTEIRO HISTÓRICO 
 4 de junho (sábado)  | 10:00h | Território de Requeixo – Roteiro 
histórico/visita guiada (Concentração na Junta de Freguesia em Requeixo) 
- TASQUINHAS DAS ASSOCIAÇÕES 
 4 de junho (sábado)  |  12:00h-24:00h  | Parque de Merendas de 
Requeixo (Pateira) 
DEMONSTRAÇÃO DE JUDO – BARROCA |20:30h  
ATUAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE Nª SRA DE FÁTIMA|21:00h  
ATUAÇÃO DA BANDA DO GRUPO CULTURAL DA TAIPA |21:30h  
 5 de junho (domingo) | 12:00h – 19:00h|  Parque de Merendas de 
Requeixo (Pateira) 
I TRAIL LAGOA DA PATEIRA | 09:00h 
ATUAÇÃO DE RANCHOS FOLCLÓRICOS DE VERBA E CARREGAL 
15:00h | Rancho Folclórico de Verba - Parque de Merendas de Requeixo 
16:00h | Grupo Folclórico do Carregal - Parque de Merendas de Requeixo 
BATISMO DA BATEIRA «500 ANOS DE FORAL» |17:00h  
RECRIAÇÃO HISTÓRICA: 17:30h 
- CICLOTURISMO 
 10 de junho (sexta-feira)  | 09:00h |  Partida da sede – Nª Sra de Fátima; 
pequeno almoço no parque de Nariz e almoço no Parque do Carregal 
- HOMENAGEM A AUGUSTO BRANCO 
 18 de junho (sábado) – Nª Sra de Fátima 
- PASSEIO SÉNIOR 
 23 de junho (quinta-feira) 
- ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
 28 de junho (terça-feira)  |20:30h |   Salão nobre JF em Requeixo 
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2- Construção de monumento alusivo ao Foral e Comissão de honra -------------- 
Deliberada a construção de monumento alusivo à atribuição de Foral a 
Requeixo que será inaugurado aquando das comemorações a realizar no 
próximo mês de Junho. Este monumento será construído no largo da Igreja de S. 
Paio de Requeixo e dele constarão elementos que ligarão estes quinhentos anos 
de História. Serão utilizados materiais de construção como a pedra vermelha e a 
telha portuguesa de barro colonial. No monumento estarão inscritos os doze 
nomes da Comissão de Honra composta pelos seguintes elementos: ---------------- 
Sr. Antero Marques dos Santos - Presidente da Junta de Freguesia ------------------ 
D. António Manuel Moiteiro Ramos – Bispo de Aveiro ----------------------------------- 
Prof. Dr. António Nogueira Leite - Presidente Assembleia Municipal de Aveiro --- 
Pe. Hélder Manuel Ruivo Gonçalves – Pároco Requeixo --------------------------------- 
Eng. José Agostinho Ribau Esteves - Presidente CMA ------------------------------------ 
Pe. José Manuel Marques Pereira – Pároco Nª Sra de Fátima e Nariz ---------------- 
Dr. Luís Filipe de Castro Mendes - Ministro da Cultura ----------------------------------- 
Dr. Luís Miguel Capão Filipe – Vereador CMA ---------------------------------------------- 
Prof. Dr. Manuel António Cotão de Assunção - Reitor UA ------------------------------- 
Dr. Manuel Rodrigues Freitas – Primeiro presidente Assembleia Municipal de 
Viana do Castelo (natural de Requeixo) ------------------------------------------------------ 
Dr. Porfírio Simões de carvalho e Silva – Deputado da Assembleia da República -- 
Sra. Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva – Presidente Assembleia de 
Freguesia --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Concurso de desenho – Regulamento ---------------------------------------------------- 
Aprovado o regulamento do Concurso de Desenho no âmbito das 
comemorações dos 500 anos da atribuição de Foral a Requeixo. Este Concurso é 
destinado a todos os alunos do 1º ciclo das escolas da União de Freguesias. ------ 
REGULAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------ 
1- Todos os alunos do 1º ciclo podem concorrer em grupo por ano letivo. --------- 
2- Cada grupo de concorrentes só pode concorrer apenas com um trabalho cujo 
tema será “Foral de Requeixo”. ----------------------------------------------------------------  
3- Os trabalhos deverão ser apresentados numa folha horizontal de formato A3 
ou A4, com uma margem de 4 cm à volta. -------------------------------------------------- 
4- Podem ser utilizados diversos materiais como lápis de cor, de grafite e de 
cera, canetas de feltro, guache ou aguarela e colagem bidimensional. -------------- 
5- Os trabalhos devem ser entregues aos Diretores dos Agrupamentos ou ao 
Presidente da União de Freguesias de Requeixo, Nª Srª de Fátima e Nariz até ao 
dia 29/04/2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 
6- Cada trabalho deverá estar identificado no verso da seguinte forma: ------------ 
Nome, número, ano/turma e escola a que pertencem. ---------------------------------- 
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6.1- Poderá ser escrito um pequeno texto explicativo ou um título a dar ao 
trabalho, no âmbito do tema do concurso. -------------------------------------------------- 
7- A seleção dos trabalhos a premiar será feita por um júri constituído pelos 
representantes dos Agrupamentos de Eixo e Oliveirinha, uma designer, um 
elemento da União de Freguesias e um elemento do Município de Aveiro, que 
avaliarão os trabalhos dentro dos seguintes parâmetros: Criatividade e 
Imaginação; Expressividade na utilização das técnicas; Clareza na comunicação 
da ideia/Relação com o tema. ------------------------------------------------------------------ 
8- Os trabalhos entregues serão alvo de uma exposição itinerante, a iniciar no 
dia 09/05/2016 e a terminar no dia 02/06/2016 no local das comemorações. ---- 
9- A entrega de prémios será efetuada no dia 01/06/2016, às 21:00 horas, no 
Salão Polivalente Nª Srª de Fátima. ----------------------------------------------------------- 
9- Os autores dos 3 trabalhos vencedores de cada ano letivo serão premiados 
com o reconhecimento público durante a cerimónia de entrega dos prémios e 
os restantes com diplomas de participação. ------------------------------------------------ 
10- Todos os trabalhos a concurso ficarão a fazer parte da Autarquia que fará 
deles o uso que julgar mais adequado. ------------------------------------------------------- 
11- Qualquer assunto não constante deste regulamento será resolvido por 
decisão do júri. ------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Edição da obra “Eixo e Requeixo: 500 anos depois do Foral de D. Manuel” --- 
Em parceria com a União de Freguesias de Eixo e Eirol e com a Câmara 
Municipal de Aveiro, a União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz vai proceder à edição da obra supra mencionada. A coordenação editorial 
será da Divisão de Cultura, Turismo e Cidadania (Arquivo Histórico) da Câmara 
Municipal de Aveiro. O estudo histórico, transcrição paleográfica e elaboração 
do glossário estarão a cargo de Maria Helena da Cruz Coelho e Saul António 
Gomes. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maria Helena da Cruz Coelho, Licenciada e doutora em História pela 
Universidade de Coimbra, é uma historiadora medievalista portuguesa, 
Professora Catedrática da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
diretora do Instituto de Paleografia e Diplomática da mesma Universidade. ------ 
Saul António Gomes Coelho da Silva é um professor universitário e historiador 
português que se tem dedicado especialmente às temáticas da História Local da 
Alta Estremadura, da História Religiosa, da Paleografia, da Diplomática, da 
Sigilografia e da Codicologia. -------------------------------------------------------------------- 
Após a sua edição esta obra estará à disposição para os que a queiram adquirir.  
4- Trabalho comunitário -------------------------------------------------------------------------
Aceitação de prestação de serviço comunitário dos cidadãos Júlio Marques 
Ferrão, Paulo Daniel Fazendeiro Fraga Gomes, João Ferreira e Pedro Miguel 
Oliveira Viegas por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional 
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de Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 50h, 100h, 50h e 
80h respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------ 
5- Sessões mensais Florinhas do Vouga ----------------------------------------------------- 
Colaboração com a Equipa de Intervenção Direta das Florinhas do Vouga – 
sessões de esclarecimento/apoio mensais nos três polos da Freguesia. A Equipa 
de Intervenção Direta é uma unidade de intervenção direta junto da população 
socialmente excluída e suas famílias e, de uma forma geral, junto de 
comunidades afetadas pelo fenómeno da toxicodependência. ------------------------ 
Tem um modelo integrado, dinâmico e evolutivo, assente nos seguintes 
pressupostos: Conhecimento global da realidade (Diagnóstico Social); 
Integração (Abordagem integrada dos problemas sociais); Parceria (Interação e 
complementaridade das estruturas oficiais e particulares a nível local); Co-
responsabilização (Responsabilidade coletiva da comunidade envolvida, 
especialmente daqueles a quem se dirige. -------------------------------------------------- 
6- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso”, designada 
por sepultura n.º 195 – Talhão 8, destinado a sepultura de uso particular e 
familiar, a Maria do Rosário Marques da Conceição, residente na Rua da Escola 
n.º 12, Mamodeiro, 3810-743 Nª Sra de Fátima. ------------------------------------------ 
7- Concessão de terreno para capela -------------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso”, designada 
por Capela n.º 13, destinado a capela de uso particular e familiar, a Lino da Silva 
Sousa, residente na Rua Direita, n.º 167, Póvoa do Valado, 3810-771 Nª Sra de 
Fátima. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de janeiro, da OP 
n.º 1 à 58. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de janeiro da GR 
n.º 1 à 28. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------- 
Aprovadas todas as Guiasde Recebimento de Tesouraria da GRT 1 à 8. ------------- 
11- Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
04 de Janeiro – Centro Social de Requeixo – Museu Etnográfico de Requeixo ----- 
14 de Janeiro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – sessão de 
formação “Cuidados básicos de Saúde nos idosos” --------------------------------------- 
17 de Janeiro – Centro Social de Requeixo – Comissão de Festas em honra de 
Sto Amaro -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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27 de Janeiro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – sessão de 
formação “Saúde mental na 3ª idade” ------------------------------------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 54 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 
horas, reuniram em privado os membros do executivo da Freguesia de 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, em Nª Srª de Fátima. Foi tratado o seguinte 
assunto: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto único: Homenagem ao senhor Augusto Marques Branco --------------------- 
Considerando que o Exmo. Sr. Augusto Marques Branco, nascido em 
Mamodeiro a 18 de junho de 1929 e falecido a 25 de agosto de 2015, foi entre 
nós um dos mais persistentes concidadãos no exercício da cidadania, em ordem 
ao bem comum, ao longo de toda a sua vida; ---------------------------------------------- 
Considerando que, no desempenho das suas variadas funções, realizou na 
comunidade de origem e no Concelho de Aveiro obra de cultura ímpar, através 
de produção de peças originais para teatro, onde foi encenador e ator; foi 
impulsionador de desporto, quer como atleta quer como dirigente; 
empreendedor no associativismo; fundador do Rancho Folclórico de Santo 
António de Mamodeiro; promotor das obras sociais da Freguesia 
(nomeadamente no Centro Social Paroquial e Extensão de Saúde); participou 
nas várias comissões locais para a criação da Paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima (1960) e elevação a Freguesia (1985); contribuiu para o seu maior 
prestígio, progresso e bem-estar das populações, que não esquecem a sua ação, 
como o demonstram as manifestações de simpatia e reconhecimento que lhe 
foram e serão tributadas em junho próximo; ----------------------------------------------- 
Considerando que a favor das aspirações e interesses das instituições 
mencionadas, para além das suas obrigações familiares e profissionais, serviu 
com denodada dedicação e tomou iniciativas ou desenvolveu diligências junto 
dos seus conterrâneos e Órgãos de Poder para que fossem dotadas com 
infraestruturas para melhor servir as pessoas e dignificar a missão para as quais 
foram criadas; --------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que soube harmonizar os interesses pessoais com a maneira de 
ser e as tradições do povo e da sua terra, o que lhe granjeou a maior simpatia; -- 
Considerando que o seu legado cultural, recreativo, artístico, cívico e 
humanístico é do maior interesse para a União de Freguesias de Requeixo, 
Nossa Senhora de Fátima, Nariz e para o Concelho de Aveiro, vai este Executivo 
propor que a Câmara Municipal de Aveiro conceda ao Sr. Augusto Marques 
Branco, a título póstumo, a Medalha de Bronze da Cidade, em sinal de 
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reconhecimento e como justo galardão dos relevantes serviços que prestou no 
Concelho.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 55 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, pelas 
dezassete horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, 
Nª Sra de Fátima e Nariz, em Requeixo. ------------------------------------------------------ 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1- Requalificação do edifício da Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima ---------- 
Atendendo às débeis condições da Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima e 
apesar de o edifício ser propriedade do Município e a obrigação de zelo da Sub-
região de saúde de Aveiro entendeu este Executivo que deveria intervir 
realizando obras de melhoramento. Desta forma pretende-se criar condições de 
trabalho para que no futuro não seja alegado a falta de condições para o 
encerramento desta Extensão de Saúde. ---------------------------------------------------- 
 2- Concessão de terreno para capela -------------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso”, designada 
por Capela n.º 12, destinado a capela de uso particular e familiar, a Carlos 
Alberto Neto Duarte, residente na Rua do Ramal, n.º 9, Póvoa do Valado, 3810-
779 Nª Sra de Fátima. ----------------------------------------------------------------------------- 
3 - Cessação de contrato de prestação de serviços/avença  -------------------------- 
Dá-se a conhecer que se procedeu à cessação do contrato de prestação de 
serviços/avença entre esta autarquia e Jéssica Daniela Almeida Fernandes, 
portadora contribuinte fiscal n.º 244770360,residente na Rua David Mourão 
Ferreira, Lote 49,R/C Esq., Azurva 3800 – 736 Eixo, cujo contrato cessa por 
mútuo acordo das partes, com efeitos a partir de 01/03/2016.------------------------ 
4- Trabalho comunitário -------------------------------------------------------------------------
Aceitação de prestação de serviço comunitário do cidadão Jerónimo Augusto 
Cardoso Branquinho por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação 
Regional de Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 40h. ------- 
5- Obras e reparações ---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberada a realização das seguintes obras e reparações: -----------------------------
- Requalificação posto de recolha de análises em Requeixo; ---------------------------
- Abate de árvores Rua Direita no Carregal; -------------------------------------------------
- Limpeza do telhado do Centro Paroquial de Requeixo; --------------------------------
- Construção de baía de estacionamento na Rua Direita (Carregal); ------------------
- Reposição de pavet na Rua Direita (Carregal); --------------------------------------------
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- Marcação lugar estacionamento Pároco em Requeixo; --------------------------------
- Aplicação de manilhas na Rua de Santo António (Mamodeiro); ---------------------- 
- Reparação muro público na Rua da Bica (Mamodeiro); -------------------------------- 
6 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de fevereiro, da 
OP n.º 59 à 104. ------------------------------------------------------------------------------------ 
7 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de fevereiro da GR 
n.º 29 à 38. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
8 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 1 à 5. ------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 9 à 15. ----------- 
9- Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
08 de Fevereiro – Centro Social de Requeixo – Associação de criadores da Raça 
Marinhoa – apoio a candidaturas -------------------------------------------------------------- 
17 de Fevereiro – Sala pólo de Nariz e sede: Associação de Criadores de Raça 
Marinhoa – apoio a candidaturas -------------------------------------------------------------- 
21 de Fevereiro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Adasma – recolha de 
sangue ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
27 de Fevereiro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Comissão de Festas Sta 
Teresinha – jantar de angariação de fundos ------------------------------------------------ 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 56 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos 30 dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Revisão Orçamental 2016 ------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 1ª Revisão Orçamental para o ano 2016 de onde constam as 
seguintes alterações significativas: introdução da rúbrica 16.01.01 referente a 
saldo da gerência anterior na posse do serviço. ------------------------------------------- 
2 - Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2015 a 31/12/2015 ---- 
Analisado o relatório de atividades e contas de gerência referente ao período de 
01/01/2015 a 31/12/2015, este foi aprovado por unanimidade. Da análise dos 
Fluxos de Caixa resulta o saldo para a gerência seguinte no valor de 5225,75€ 
(cinco mil, duzentos e vinte e cinco euros e setenta e cinco cêntimos) sendo que 
1797,47€ (mil setecentos e noventa e sete euros e quarenta e sete cêntimos) 
respeitam à Execução Orçamental e 3428,28€ (três mil quatrocentos e vinte e 
oito euros e vinte e oito cêntimos) às Operações de Tesouraria. ---------------------- 
3 - Aprovação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 
patrimoniais em 31/12/2015 ------------------------------------------------------------------- 
Analisado e aprovado o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações 
patrimoniais em 31/12/2015. ------------------------------------------------------------------- 
4 - Procedimento Concursal -------------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA RECRUTAMENTO EXCECIONAL, POR PROCEDIMENTO CONCURSAL 
COMUM, PARA OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO DA CARREIRA / 
CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO E DOISPOSTOS DE TRABALHO DA 
CARREIRA / CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL, EM REGIME DE 
CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 
INDETERMINADO ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ao abrigo do artº 30º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 
pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho e para uma maior eficácia e eficiência dos 
serviços, propõe-se a aprovação da presente proposta nos seguintes termos e 
fundamentos: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Propõe-se a criação de dois postos de trabalho no âmbito da carreira e 
categoria de assistente técnico e dois postos de trabalho no âmbito da carreira 
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e categoria de assistente operacional: Postos de trabalho para o exercício das 
seguintes funções: --------------------------------------------------------------------------------- 
Assistente Técnico --------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 posto para: Apoio administrativo e logístico na área da Contabilidade e 
Tesouraria, que de entre outras atribuições específicas se destacam a execução 
das seguintes tarefas: Registo da receita e da despesa, na ótica orçamental e 
patrimonial; Realizar o controlo e registo contabilístico da arrecadação de 
receitas; Proceder ao registo de clientes e fornecedores, e controlo das 
respetivas contas; Proceder ao controlo e registo dos movimentos de despesa, 
bem como os respetivos pagamentos; Verificara conformidade legal das 
despesas; Elaborar ordens de pagamento das execuções fiscais e contributivas; 
Reconciliação de contas correntes; Acompanhamento orçamental do plano de 
atividades e plano plurianual de investimentos; ------------------------------------------- 
Executar funções no âmbito da aquisição de bens e serviços, nos termos do 
previsto no CCP; Colaboração nas demais tarefas dos serviços financeiros. -------- 
Atendimento ao público em geral, tendo em vista assegurar o normal 
funcionamento da Freguesia e Posto de Correios de Requeixo ------------------------ 
- 1 posto para: Funções na área de atendimento ao público, tendo em vista 
assegurar o normal funcionamento da Freguesia e Posto de Correios de 
Requeixo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assistente Operacional --------------------------------------------------------------------------- 
-1 posto para: Apoio administrativo e atendimento ao público da extensão de 
saúde de Nariz, e outras tarefas de apoio administrativo da Junta de Freguesia. - 
-1 posto para: Executar a varredura manual e ou mecânica, bem como a 
lavagem de arruamentos e passeios; Executar a limpeza e desobstrução de 
sarjetas e sumidouros; Intervir no combate a infestantes vegetais nos passeios e 
arruamentos, com aplicação de herbicidas e deservagem; Executar a colocação, 
manutenção, lavagem e despejo de recipientes para pequenos resíduos 
(papeleiras, cinzeiros, dispensadores caninos, entre outros); Assegurar a 
desmatação de bermas, valetas, terrenos, recintos e espaços verdes, assim 
como linhas de água de pequena dimensão; Executar funções como coveiro, 
realizando também a limpeza dos cemitérios da Freguesia; Ações de apoio de 
caráter geral, envolvendo ou não esforço físico. ------------------------------------------- 
Considerando que: A lei nº 75/2013 de 12 de setembro, veio introduzir 
profundas alterações ao regime jurídico das autarquias locais conferindo às 
juntas de freguesia um quadro de novas competências que redundou 
inequivocamente num aumento excecional de funções e de tarefas, e 
consequentemente na necessidade de dotar o respetivo mapa de pessoal dos 
trabalhadores necessários ao cumprimento dessas novas competências; ---------- 
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A operacionalização dos serviços impõe a existência de recursos humanos 
adequados de modo a garantir o cumprimento das obrigações de prestação de 
serviço público; ------------------------------------------------------------------------------------- 
É urgente a contratação de dois assistentes técnicos e dois assistentes 
operacionais para exercer as funções inerentes às atividades referidas: ------------ 
De acordo com o estipulado na Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março (Lei do 
Orçamento de Estado para 2016), especificamente no artigo n.º 32º, as 
autarquias locais e demais entidades da administração local podem proceder ao 
recrutamento de trabalhadores nos termos e de acordo com as regras previstas 
na legislação aplicável, incluindo a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, alterada 
pelas Leis números 82 -D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, e 
132/2015,de 4 de setembro, e pela própria lei do orçamento de estado para 
2016, no que diz respeito às regras de equilíbrio orçamental, cumprimento dos 
limites de endividamento e demais obrigações de sustentabilidade das 
respetivas finanças locais, e considerando que a freguesia de Requeixo, Nossa 
Senhora de Fátima e Nariz cumpre todas as regras estipuladas, propõe-se: ------- 
A abertura de um procedimento concursal para ocupação de dois postos de 
trabalho, na carreira e categoria de assistente técnico e dois postos de trabalho 
na carreira e categoria de assistente operacional. Propõe-se que os postos de 
trabalho sejam ocupados através da celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. ----------------------------------------------- 
Mais proponho que nos termos da mesma disposição legal, a deliberação que 
vier a ser tomada seja submetida à Assembleia de Freguesia para efeitos de 
autorização de abertura do procedimento concursal constante da presente 
proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 57 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos 31 dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Nª Sra de Fátima. ------------------------------------------------------------------- 
Ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------
1-Torneio Barroca 2016 -------------------------------------------------------------------------- 
É com muito orgulho e satisfação que o Executivo da União de Freguesias saúda 
todos os atletas, dirigentes, bem como os demais participantes no Torneio de 
Futebol Juvenil – Torneio Manuel Neto, organizado pela Associação Recreativa e 
Cultural da Barroca. É com agrado que acolhemos na nossa freguesia iniciativas 
desta índole e parabenizamos a equipa anfitriã que continua a desenvolver um 
excelente trabalho reconhecido quer no concelho como a nível nacional. --------- 
O departamento de Futebol Juvenil está de parabéns pela realização da 17ª 
edição do Torneio. A persistência, o empenho, o espírito de sacrifício e a 
dedicação que move esta Associação para a organização de um evento desta 
envergadura são de louvar, incentivar e apoiar. É cada vez mais importante que 
estas iniciativas continuem a existir apesar dos meios serem escassos e as 
dificuldades serem muitas. Porém, com muito sacrifício e amor vai sendo 
possível promover o espírito desportivo nos jovens de hoje para que a 
sociedade de amanhã seja mais justa e mais saudável. ---------------------------------- 
2 - Alteração Orçamental 2016 ---------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 1ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2016 que se 
encontra arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ------------------- 
3 – Formação Fitofármacos  
A União de Freguesias tem disponibilizado a sua sala de formação 
4- Inspeção pulverizadores --------------------------------------------------------------------- 
Atendendo ao grande número de pessoas que tem frequentado as ações de 
formação em matéria de fitofármacos promovidas na sede da União de 
Freguesias procedeu-se ao contacto com entidade certificada para a inspeção 
de pulverizadores. Esta inspeção passará a ser obrigatória a partir de Novembro 
de 2016 e será o contributo da União de Freguesias para que os agricultores não 
só da Freguesia como de localidades próximas tenham a sua situação 
regularizada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
5- Trabalho comunitário -------------------------------------------------------------------------
Aceitação de prestação de serviço comunitário dos cidadãos Dahmouni Habib e 
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Joel Marco de Oliveira Silva por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da 
Delegação Regional de Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 
180h e 150h respetivamente. ------------------------------------------------------------------- 
6 - Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, 
designada por Sepultura n.º 11 – Última Fase – Folha 90, destinado a sepultura 
de uso particular e familiar, a Maria Luísa Campina Carvalho residente na Rua do 
Paraíso, nº 38, 3810 – 576 Nariz e a Fernanda Campina Carvalho residente na 
Travessa da Cilha, nº8, 3810 – 567 Nariz. ---------------------------------------------------- 
7 - Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, 
designada por Sepultura n.º 7 – Última Fase – Folha 89, destinado a sepultura 
de uso particular e familiar, a Miguel Costa Fernandes residente na Rua Direita, 
nº 320, 3810 – 607 Vessada – Nariz. ---------------------------------------------------------- 
8 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de março, da OP 
n.º 105 à 170. ------------------------------------------------------------------------------------ 
9 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de março da GR 
n.º 39 à 77. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
10 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 6 à 10. ----------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 16 à 27. --------- 
11 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------
06 de Março - salão polivalente Nª Sra de Fátima: Grupo de Teatro de S. Jacinto 
– apresentação teatral ---------------------------------------------------------------------------- 
23, 24, 25 e 26 de Março - salão polivalente Nª Sra de Fátima: Barroca – Torneio 
Manuel Neto ---------------------------------------------------------------------------------------- 
24 de Março – Largo de festas de Mamodeiro: CSP NS Fátima – Festa do folar --- 
29 de Março - salão polivalente Nª Sra de Fátima – CSP NS Fátima – Ação de 
sensibilização “Nutrição, higiene, segurança e repouso infantil” ---------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 58 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos 28 dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Nariz. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------- 
Aprovada a comunicação do presidente que se anexa para apresentação à 
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 
2- Preenchimento IRS ---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberado o apoio ao preenchimento do IRS à população da Freguesia. 
Considerando a Tabela de Taxas e Licenças em vigor, o valor a cobrar será de 
€5,00 (cinco euros) sendo que estarão isentos do pagamento da taxa todos os 
munícipes desempregados ou portadores de deficiência. ------------------------------- 
3- Exposição “Diários gráficos” de Suzana Nobre ----------------------------------------- 
Está patente na sede da União de Freguesias em Nª Sra de Fátima entre 9 de 
Abril e 27 de Maio a exposição “Diários gráficos – memórias do quotidiano”. 
Esta exposição retrata o olhar da autora sobre o quotidiano, memórias visuais e 
perspetivas dos momentos do dia-a-dia. A autora, Suzana Nobre, nasceu em 
1971 em Luanda mas vive em Aveiro desde 1998. Formou-se em Design 
Industrial pelo IADE, com pós-graduação em design de produto de materiais 
pela Glasgow School of Arts e o CPD. Trabalha como designer de produto na 
indústria cerâmica e desenvolve projetos na área de design gráfico e ilustração. 
4 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de abril, da OP n.º 
171 à 235. ------------------------------------------------------------------------------------ 
5 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de abril da GR n.º 
78 à 109. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
6 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 11 à 13. --------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 28 à 36. --------- 
7 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
07 de Abril - salão polivalente Nª Sra de Fátima – CSP NS Fátima – Sessão de 
esclarecimentos “Técnicas de procura de emprego” ------------------------------------- 
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13 de Abril – salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Ação de 
sensibilização “Estimulação cognitiva nos idosos” ----------------------------------------- 
14 de Abril – Centro Social de Requeixo – Associação de criadores da Raça 
Marinhoa – apoio a candidaturas -------------------------------------------------------------- 
17 de Abril - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – almoço de 
angariação de fundos ----------------------------------------------------------------------------- 
17 de Abril – Parque de Merendas de Nariz: CSP Nariz – almoço de angariação 
de fundos -------------------------------------------------------------------------------------------- 
21 de Abril - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – tarde de 
karaoke para idosos ------------------------------------------------------------------------------- 
24 de Abril – salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Paróquia de Nª Sra de 
Fátima – Encontro de coros --------------------------------------------------------------------- 
24 de Abril – Centro Social da Taipa – Grupo Cultural e Recreativo da Taipa – 
Aniversário da Associação ----------------------------------------------------------------------- 
26 de Abril - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Ação de 
sensibilização “Alimentação saudável e económica” ------------------------------------- 
29 de Abril - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Chá dançante 
para os idosos --------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 59 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos dezasseis dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, pelas dez horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1- Atribuição de apoios monetários às Associações e IPSS da Freguesia ----------- 
Após a análise do Plano de Atividades das Associações Locais, deliberada a 
atribuição de apoios monetários às Associações e IPSS da União de Freguesias. -- 
2 - Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 208 – Talhão 8, destinado a sepultura de 
uso particular e familiar, a Albino Ferreira Martins Lopes residente na Rua das 
Caves, n.º 24, Póvoa do Valado, 3810-763 Nª Sra de Fátima. ---------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 60 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, em Requeixo. ------------------------------------------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1- Programa Dia Mundial da Criança --------------------------------------------------------- 
Neste Dia Mundial da Criança decorrerão atividades lúdicas infantis que 
funcionarão em simultâneo durante o dia 1 junho no Parque de Merendas de 
Nariz. As crianças integrarão um circuito que lhes permitirá usufruir de todas as 
atividades. Estão previstos dois períodos para realizações dos ateliês: o período 
da manhã (10:00h-12:00h) e período da tarde (14:30-16:30). Os ateliês são os 
seguintes: --------------------------------------------------------------------------------------------  
Lápis divertido – Ateliê de marcadores de lápis ----------------------------------------- 
CMA /DCTC- Casa da Cidadania ---------------------------------------------------------------- 
Ateliê Mini-Pastilhão (Bandeira Azul) ------------------------------------------------------ 
CMA/ DCTC -Casa da Cidadania ---------------------------------------------------------------- 
Brincado às histórias… --------------------------------------------------------------------------- 
CMA/DCTC - Biblioteca Municipal ------------------------------------------------------------- 
Cores e Letras de há muito tempo ------------------------------------------------------------ 
CMA/DCTC - Museu da Cidade ----------------------------------------------------------------- 
Jogos tradicionais ---------------------------------------------------------------------------------- 
Associação Desportiva de Nariz ---------------------------------------------------------------- 
Jogo da Reciclagem ------------------------------------------------------------------------------- 
CMA/Subunidade orgânica do Ambiente ---------------------------------------------------- 
2- Aprovado o discurso do Presidente em representação do Executivo a 
proferir na sessão solene das comemorações. -------------------------------------------- 
Ex.mos Srs ------------------------------------------------------------------------------------------- 
(dirigindo-se à Comissão de Honra) 
Permitam-me que, na pessoa do senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Aveiro, Sr. Engº José Agostinho Ribau Esteves, cumprimente os restantes 
elementos da Comissão de Honra. ------------------------------------------------------------ 
(dirigindo-se aos convidados) ------------------------------------------------------------------ 
- Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz -------------------- 
- Ex-autarcas das extintas Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz ------ 
- Autarcas do Concelho de Aveiro -------------------------------------------------------------- 
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- Forças de Segurança ----------------------------------------------------------------------------- 
(dirigindo-se à plateia) --------------------------------------------------------------------------- 
Senhoras e senhores, ----------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Todas as Freguesias têm origem religiosa e eclesiástica, ligada à ocupação do 
território. Com a estruturação das organizações municipais, as Freguesias 
afirmam-se e em seu redor estabelecem-se laços religiosos, culturais, 
educativos e assistenciais das populações. O Liberalismo constituiu para as 
Freguesias um período de transição, em que a Junta de Paróquia passou de 
circunscrição eclesiástica à entidade administrativa de hoje. -------------------------- 
A atual Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz é herdeira de muitas 
caraterísticas das Paróquias que a antecedeu. --------------------------------------------- 
As Juntas de Paróquia, criadas em 1830, eram eleitas pelos chefes de família e 
os mandatos eram bienais. Cada Junta podia ter um secretário, eleito pelos 
vizinhos (desempenhava as funções de escrivão do regedor) e um tesoureiro, 
nomeado pela Junta. ------------------------------------------------------------------------------ 
A partir de 1835 as freguesias surgem pela primeira vez como órgãos 
administrativos. Os seus órgãos eram a Junta de Paróquia eleita e o Regedor de 
Paróquia, escolhido pelo Administrador do Concelho de entre três nomes 
indicados pela respetiva Junta de Paróquia. Em 1910, com a Implantação da 
República e a Constituição de 1911, são estabelecidos princípios de 
descentralização que mais tarde preveem que as Freguesias se passem a 
designar por Junta de Paróquia Civil. --------------------------------------------------------- 
O movimento militar do 25 de Abril de 1974 veio criar em Portugal condições 
para que se iniciasse um período de grande autonomia local. A Constituição de 
1976 vem definir as autarquias locais como “pessoas coletivas territoriais 
dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses 
próprios das populações respetivas". Quanto aos órgãos das autarquias, a 
Constituição determina: "na freguesia são a Assembleia de Freguesia (…) e a 
Junta de Freguesia (…)." -------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D. Manuel I, décimo quarto rei de Portugal, foi o rei Venturoso, cognome 
atribuído pelos feitos e eventos que ocorreram durante o seu reinado. Filho dos 
Infantes D. Fernando e D. Beatriz, D. Manuel I ascendeu ao trono em 1495 como 
o único monarca português que não era filho de rei. Foi um governante 
dinâmico que desde o início do seu reinado empreendeu uma política 
reformista em grande escala, com destaque para reorganização da aristocracia 
portuguesa e a expansão ultramarina. ------------------------------------------------------- 
Durante o seu reinado os Descobrimentos Portugueses atingem o expoente 
máximo. D. Manuel I foi o primeiro monarca a assumir o título de Rei de 
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Portugal e dos Algarves, d’Aquém e d’Além. Ao monarca é também atribuída 
uma das maiores campanhas de construção de edifícios religiosos e laicos de 
que há memória, de tal forma que o seu nome ficou ligado a um estilo 
arquitetónico – o manuelino. ------------------------------------------------------------------- 
Uma das primeiras reformas desenvolvidas pelo monarca foi a dos forais, 
direcionada para a administração local. Um dos principais objetivos desta 
reforma, levada a cabo pelo monarca entre 1496 e 1520, foi substituir os “Forais 
Antigos”, obsoletos na linguagem (ainda estavam escritos em latim), 
regulamentar a vida económica. A Requeixo D. Manuel I atribuiu foral a 2 de 
Junho 1516. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Uma Carta de Foral, ou simplesmente Foral, foi um documento real utilizado em 
Portugal que visava estabelecer um Concelho e regular a sua administração, 
deveres e privilégios. Os Forais eram o evento mais importante da história da 
vila ou da cidade. Eram determinantes para assegurar as condições de fixação e 
prosperidade da comunidade. Tornava um concelho livre do controlo feudal, 
garantia terras públicas para o uso coletivo da comunidade e regulava impostos.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O património, natural, cultural, material e imaterial, que recebemos dos nossos 
antepassados é o que mais contribui para a singularidade de cada território. É o 
legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às 
futuras gerações. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Precisamente 500 anos depois de D. Manuel I assinar a Carta de Foral, a 
população de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz reúne-se para festejar a 
efeméride. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinalando-se os 500 anos de vivências, a União de Freguesias celebra com as 
pessoas e Associações desta Freguesia, protagonistas do seu processo de 
continuidade, mas também com uma distintíssima Comissão de Honra que quis 
associar-se a este marco da história. ---------------------------------------------------------- 
Cinco séculos depois comemoramos com emoção, solenidade e muita dignidade 
uma das datas mais importantes da nossa longa e rica história e pretende-se 
que estas comemorações contribuam para o reforço da identidade e coesão da 
Freguesia fortemente enraizado na história das populações. -------------------------- 
Para projetarmos o futuro temos que respeitar o passado. É necessário projetar 
a União de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para que nos 
próximos 500 anos os nossos vindouros tenham orgulho do nosso trabalho tal 
como hoje temos orgulho dos 500 anos de história deste foral manuelino que os 
nossos antepassados nos deixaram. ---------------------------------------------------------- 
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3- Edição “Eixo e Requeixo: 500 anos depois do Foral de D. Manuel” – 
mensagens da Comissão de Honra ----------------------------------------------------------- 
Cada elemento da Comissão de honra elaborou uma mensagem alusiva à 
celebração da efeméride que fará parte integrante da obra a publicar que será 
apresentada no próximo dia 02 de Junho. --------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eng.º José Agostinho Ribau Esteves ---------------------------------------------------------- 
500 anos do Foral de Requeixo ---------------------------------------------------------------- 
 A Câmara Municipal de Aveiro associa-se com todo o gosto e sentido de 
cooperação institucional com a Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora 
de Fátima e Nariz, para gerir e viver as comemorações dos 500 anos do Foral de 
Requeixo, que são também participadas por outras instituições sedeadas na 
Povoação de Requeixo, na União de Freguesias e no Município de Aveiro. --------- 
A comemoração dos 500 anos do Foral de Requeixo é um momento de 
evocação histórica que assinalamos com a responsabilidade de honrar o 
passado e a história de que somos herdeiros, e com a determinação de 
alimentar desde essa raiz, a construção de mais e melhor futuro para Requeixo, 
tendo o presente como ponto de partida. --------------------------------------------------- 
Com as dinâmicas populacionais determinadas pelos Cidadãos a darem a 
Requeixo novas funções, queremos privilegiar a sua relação com a Pateira 
dando vida ao novo Parque Ribeirinho que integra o Centro Municipal de 
Educação Ambiental, proceder à musealização das suas histórias da terra num 
renovado espaço que as partilhe com qualidade e dignidade, apoiar a atividade 
das suas Associações e das suas Gentes, num processo de desenvolvimento 
devidamente integrado nas novas dinâmicas e apostas de Requeixo e do 
Município de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------ 
A todos fica uma Saudação Festiva e um convite a seguirmos juntos no caminho 
da boa gestão pública, do desenvolvimento e do crescimento, da construção de 
mais qualidade de vida para todos, utilizando a solidariedade e a cooperação 
institucional que nos permitem ser equipa e comunidade mais capaz e mais 
obreira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bem Hajam. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
José Ribau Esteves, -------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro ------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. Dr. António Nogueira Leite -------------------------------------------------------------- 
É com a maior honra e grande respeito que me associo à comemoração que a 
União das Freguesias de Nossa Senhora de Fátima, Nariz e Requeixo. Esta 
comemoração mostra bem a importância de Requeixo hoje e há já 500 anos 
enaltecendo as liberdades e direitos à altura concedidos aos seus vizinhos pelo 
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rei D Manuel, o Venturoso. A maior ventura aos vizinhos de hoje, que saberão 
certamente honrar tao ilustre passado. ------------------------------------------------------ 
António Nogueira Leite, -------------------------------------------------------------------------- 
Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro -------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sr. Antero Marques dos Santos ---------------------------------------------------------------- 
Volvidos 500 anos de história a população de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
vai reunir-se para festejar o seu Foral. Comemorar-se-á com emoção, 
solenidade e muita dignidade esta data tão importante, um marco para a 
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
A efeméride será festejada com as pessoas e Associações desta Freguesia, 
protagonistas do seu processo de continuidade, mas também com uma 
Comissão de Honra que se quis unir à Freguesia nas suas comemorações. Assim, 
reforçar-se-á a identidade e coesão da Freguesia. ---------------------------------------- 
Para projetarmos o futuro temos que respeitar o passado. É necessário projetar 
a União de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para que nos 
próximos 500 anos os nossos vindouros tenham orgulho do nosso trabalho tal 
como hoje temos orgulho dos 500 anos de história deste foral manuelino que os 
nossos antepassados nos deixaram. ---------------------------------------------------------- 
Antero Marques dos Santos --------------------------------------------------------------------- 
Presidente da União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz ---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sra. Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva ----------------------------------------- 
É necessário olhar para este evento como um momento de reflexão da história 
e da sua evolução. Hoje, como há 500 anos, tal como a atribuição do foral 
representou algumas conquistas para o povo, há que reafirmar o compromisso 
de lutar pelas nossas populações, para que tenham igualdade no acesso à 
educação, à justiça ou à saúde, que são direitos fundamentais. ----------------------- 
Há 500 anos foi uma mudança muito significativa na vida das pessoas, como foi 
recentemente uma mudança relativamente significativa para aquelas que 
perderam algumas freguesias. Não obstante, devemos unir-nos e, juntos, 
construir uma nova história, o futuro! A história do passado foi construída pelos 
nossos antepassados, mas somos nós que construiremos o futuro para os 
nossos filhos e netos. Essa história está nas nossas mãos. ------------------------------ 
Congratulo-me e aos demais envolvidos nas comemorações por vivenciarmos 
um momento tão importante como foi a atribuição do Foral Manuelino. ---------- 
Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva, ------------------------------------------------ 
Presidente da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nª Fátima e Nariz ------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dr. Porfírio Simões de Carvalho e Silva ------------------------------------------------------ 
Terá andado gente por estas terras há milhares de anos. Mas não haverá muitas 
certezas sobre os primeiros povoadores destas paragens; provavelmente 
estiveram aqui representantes de civilizações importantes sem terem deixado 
rasto preciso. Menos longinquamente, durante a Reconquista Cristã mas antes 
da independência de Portugal, parece haver traços de referências claras a 
Requeixo. Com o passar da fita do tempo, vários historiadores têm feito 
referências a senhores e senhoras de Requeixo, de gente importante que por 
aqui terá passado e que terá tido posse e mando nestas terras, ao sabor de 
decisões várias do poder longínquo, nomeadamente de reis. E então, há 
exatamente quinhentos anos, a 2 de Junho de 1516, o nosso rei D. Manuel 
concedeu foral ao concelho de Requeixo (e também, na mesma ocasião, a Eixo). 
Esses eram tempos importantes para Portugal, que andava a dar novos mundos 
ao mundo. Depois, mais voltas dadas à vida, o concelho de Requeixo é extinto. 
Como freguesia também se foi transformando, vendo partir lugares, depois 
vendo lugares voltar. ------------------------------------------------------------------------------ 
Não sendo ocasião para interpretar toda essa história, basta que nos 
lembremos que muitos aqui labutaram antes de nós – e que muitos virão depois 
de nós. Devemos, nesta ocasião, cumprimentar com respeito aqueles que, hoje 
e num passado mais recente, aqui vivem e trabalham, dando continuidade à 
comunidade, fazendo funcionar as instituições locais, zelando pelos interesses 
das populações aqui enraizadas, procurando deixar para os vindouros algo mais 
do que aquilo que receberam. Nesse sentido, comemorar os 500 anos do foral 
de Requeixo não é virar-nos para o passado, mas para o futuro. Saibamos todos, 
cada um na sua posição, independentemente de diferenças de opinião ou de 
sentir, contribuir com algo de nós para o bem comum. ---------------------------------- 
Porfírio Silva, ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Deputado à Assembleia da República --------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dr. Luís Miguel Capão Filipe -------------------------------------------------------------------- 
Requeixo e Aveiro ---------------------------------------------------------------------------------- 
A identidade de um lugar constrói-se integrando uma comunidade ao seu 
território. Simbiose entre homem e paisagem, onde se registam datas que o 
tempo perpetua e lhe conferem um papel fundador e valor patrimonial. ---------- 
A 2 de Junho Requeixo dá sinal de 500 anos de vida, através de Foral – nesta 
ocasião rememoram-se os factos que influenciaram também o destino de 
Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Serve de pausa para dar sentido ao esforço de todos, que na cultura, na 
solidariedade social, no apoio espiritual, na educação, na cultura, nas artes, no 
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desporto, na indústria, no comércio, na agricultura, nos serviços, deram sempre 
o melhor de si, fazendo-o por Requeixo, sem esquecer do todo chamado Aveiro. 
Alcançamos assim todos nós sermos portadores da herança e dos valores de 
cidadania. --------------------------------------------------------------------------------------------  
E cumprimos Aveiro hoje. ------------------------------------------------------------------------ 
Miguel Capão Filipe -------------------------------------------------------------------------------- 
Vereador da Cultura, Município de Aveiro --------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
D. António Manuel Moiteiro Ramos --------------------------------------------------------- 
Mensagem para a celebração dos 500 anos do Foral de Requeixo -------------------- 
O ambiente cristão e o espaço humano ------------------------------------------------------ 
Das notícias que temos sobre a vida religiosa do período quinhentista, não 
esqueçamos que o foral é de 2 de junho de 1516, sobressaem o ambiente 
religioso e a impregnação do sagrado em todos os espaços e ambientes da 
sociedade. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Igreja, no século XVI, teve de enfrentar dois grandes desafios: as doutrinas 
contrárias à fé católica e a ignorância do povo fiel. No nosso país a grande 
campanha foi contra a ignorância religiosa: Ilustrar a fé e ensinar aos batizados 
a doutrina e o caminho da salvação. Universidades, pregação e catecismos 
foram a grande batalha de duas ordens religiosas: os jesuítas e os dominicanos. 
Esta última, como sabemos pela nossa história local, tão ligada à cidade de 
Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O mais grave, no aspeto da ignorância religiosa, é que não se tratava de uma 
ignorância apenas dos fiéis, mas, também, daqueles que tinham a missão de os 
ensinar nos mistérios da fé. --------------------------------------------------------------------- 
Não pensemos que a ignorância religiosa era apenas do nosso país. Nos países 
europeus vivia-se uma situação idêntica á nossa: «A causa principal que me 
levou a escrever esta Doutrina Cristã foi sentir tão grande dor ao ver isto 
mesmo (a ignorância religiosa) e, por isso, a escrevi tão pormenorizada; e quis 
que fosse língua vernácula para que os pastores tenham uma Doutrina onde 
estudar e onde tirar algum proveito para si mesmos e para as suas ovelhas (Cf. 

Catecismos españoles del siglo XVI, p. 298).-------------------------------------------------
Era este o ambiente religioso quando D. Manuel I concedeu o Foral aos 
«Concelhos e terra deixo e Requeixo», mas hoje, felizmente, o ambiente 
continua cristão e operou-se uma mudança muito significativa na cultura 
religiosa de todos os fiéis: sacerdotes e leigos. Sinto que devemos continuar a 
aprofundar a identidade cristã das gentes «d´Eixo e Requeixo» porque 
alicerçados nas raízes do passado podemos viver um presente que nos ajude a 
preparar um futuro melhor. --------------------------------------------------------------------- 
O Papa Francisco propôs aos consagrados - algumas ordens religiosas existem 
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também há vários séculos, alguns objetivos que se aplicam perfeitamente a esta 
efeméride: «Olhar com gratidão o passado e repassar a história é indispensável 
para manter viva a identidade e também robustecer a unidade da família e o 
sentido de pertença dos seus membros; viver com paixão o presente é sermos 
chamados a oferecer um modelo concreto de comunidade que, mediante o 
reconhecimento da dignidade de cada pessoa e a partilha do dom que cada um 
é portador, permita viver relações fraternas; abraçar com esperança o futuro é 
não ter medo porque o Senhor está connosco até aos confins do mundo». ------- 
Este é o maior desafio de quem celebra um acontecimento com 500 anos. 
Houve muitas vicissitudes ao longo do tempo, mas as pessoas continuam a viver 
nas mesmas terras, a construírem a sua história que desejamos cada vez mais 
ao serviço da dignidade da pessoa humana e assim podermos deixar às gerações 
vindouras o que no fundo é um pouco da história de cada um de nós. -------------- 
+ António Manuel Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro. ------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pe. Hélder Manuel Ruivo Gonçalves --------------------------------------------------------- 
A celebração do quinto centenário da atribuição do Foral à freguesia de 
Requeixo é uma oportunidade para fazer memória do passado, bem como para 
avaliar o presente e lançar um olhar sobre o futuro. Aquilo que a nossa 
freguesia é atualmente resulta de uma longa história e tem uma identidade 
enraizada em séculos de tradição e costumes. São precisamente a tradição e os 
costumes, herdados pelos nossos antepassados, que formam a identidade de 
um povo. Esta identidade que a todos nos é comum, enquanto habitantes de 
Requeixo, e num âmbito mais alargado, enquanto portugueses, é uma 
identidade fortemente e profundamente cristã. É bem conhecido de todos nós 
o título de Portugal de “nação fidelíssima”, isto porque a sua fé o conduz e lhe 
garante uma sólida vivência na Verdade. Infelizmente isso nem sempre 
acontece hoje em dia. No ano 2010, na sua visita a Portugal, o Papa Bento XVI 
referia que vivemos hoje um “conflito entre presente e tradição, uma vez que a 
sociedade contemporânea absolutiza o presente, isolando-o do património 
cultural do passado e sem intenção de delinear um futuro”. Uma árvore não 
pode crescer e frutificar se deitar fora as suas raízes. Ao celebrarmos a 
atribuição do Foral Manuelino é urgente que nos centremos na verdadeira 
identidade da nossa história e que voltemos o nosso coração para Deus, como 
nos pediu Nossa Senhora em Fátima em 1917. Tendo um papel central e 
fundante na nossa freguesia, a Igreja tem como missão prioritária fomentar esta 
descoberta e despertar a busca da Verdade, isto é, de Deus, bem como “levar 
todos nós a olhar além das coisas penúltimas, a fim da procura das últimas” 
(ibid.), das eternas. Que esta celebração seja ocasião para nos voltarmos para 
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Deus e O procurarmos de coração sincero. Que Deus abençoe e proteja a nossa 
freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pe. José Manuel Marques Pereira ------------------------------------------------------------ 
Ad Multos Annos ---------------------------------------------------------------------------------- 
Há datas na vida das pessoas e das instituições que não se podem deixar em 
branco. É o caso da comemoração da atribuição do Foral a Requeixo. Este 
evento é de enorme grandeza e manifesta como Requeixo, outrora, foi uma 
localidade de tal importância, que mereceu a atribuição régia de um foral. 
Infelizmente, a evolução e as circunstâncias históricas, a pouco e pouco, foi 
deixando debilitada esta freguesia. ----------------------------------------------------------- 
Celebrar este acontecimento da atribuição do Foral é chamar à memória todos 
quantos, no passado, engrandeceram Requeixo. Os seus descendentes são os 
dignos sucessores destes antepassados cheios de engenho e de iniciativa. 
Evocar essa memória é tornar-se digno de tais antepassados, porque é 
reconhecer o quanto se deve, no presente, à herança deles recebida. Mas é 
igualmente compromisso com o futuro. Não se pode celebrar a atribuição do 
Foral, apenas, para marcar uma data do calendário das efemérides. Deverá ser 
assumido como ponto de partida, nestes tempos de crise, para a construção 
aguerrida de uma sociedade mais solidária e mais empenhada nos valores 
herdados e que conformaram a identidade dos povos de Requeixo. Está, pois, 
nas nossas mãos manifestarmos que isso está ao nosso alcance e que é possível. 
Está de parabéns Requeixo e os seus povos. Que não falte a coragem de lutar 
por mais e melhores condições de vida, mais e melhor fraternidade a construir, 
mais e melhor bem-estar, mais e melhor comunhão. ------------------------------------
P.e José Manuel Pereira --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. Manuel Rodrigues Freitas ------------------------------------------------------------------ 
Estou a residir há mais de 50 anos em Viana do Castelo, nunca deixando apagar 
da minha mente, os tempos que passei em Requeixo e sempre manifestando o 
meu orgulho do local do meu nascimento. -------------------------------------------------- 
Sinto-me muito lisonjeado pelo Convite que me foi endereçado para pertencer à 
Comissão de Honra das Comemorações dos 500 anos do foral da terra onde 
nasci. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 de Junho de 1516, D. Manuel II, possivelmente o mais poderoso Monarca 
Europeu, detentor dum território de tal maneira vasto em que o sol nunca se 
punha, que outorgou à nossa Freguesia tão valioso documento demonstrativo 
da grandeza desta terra. -------------------------------------------------------------------------  
Pena foi, que a partir do Século XVIII tenham sido constantemente desanexados 
territórios, transformando-a na mais pequena Freguesia do Concelho de Aveiro.        
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Desde a minha meninice, só me lembro de dois equipamentos públicos de 
relevo, a electrificação, por volta de 1948 e a estrada alcatroada de Eirol a 
Mamodeiro. O Centro Social, o abastecimento de água e saneamento, são 
equipamentos que surgiram após o 25 de Abril. ------------------------------------------- 
Congratulo-me com o nascimento da Associação Desportiva de Requeixo, da 
iniciativa de alguns jovens. ---------------------------------------------------------------------- 
Lamento que sendo a nossa terra banhada pela maior Lagoa natural da 
Península Ibérica, não existam coletividades, ligadas a desportos náuticos. ------- 
Para Requeixo e para a União de Freguesias, desejo o maior progresso e que a 
sua juventude encontre locais em que possa desgastar as suas energias e os 
mais velhos a tranquilidade que bem merecem. ------------------------------------------- 
Manuel Rodrigues de Freitas -------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- Homenagem ao Sr. Augusto Branco ------------------------------------------------------ 
Sempre dedicado às suas origens foi um dos mais persistentes cidadãos no 
exercício da cidadania, em ordem ao bem comum, ao longo de toda a sua vida. 
Realizou na sua comunidade obra de cultura ímpar e contribuiu para o maior 
prestígio, progresso e bem-estar da sua Freguesia. --------------------------------------- 
Assim, conforme aprovação em 01 de Fevereiro (ata nº 54) está prevista 
homenagem ao Sr. Augusto Branco na data do seu aniversário de nascimento no 
próximo dia 18 de Junho. ------------------------------------------------------------------------ 
5 – Requalificação do Centro Paroquial de Requeixo ------------------------------------ 
Em virtude das comemorações no âmbito do Foral de Requeixo, cujo ponto alto 
será a 02 de Junho na Igreja de S. Paio de Requeixo, decidiu este Executivo 
proceder à requalificação do Centro Paroquial de Requeixo. A pintura exterior 
embelezou o edifício e todo o espaço envolvente. Realizaram-se também 
pequenas reparações no interior onde será servido beberete no final das 
comemorações de 02 de Junho. ---------------------------------------------------------------- 
6- Processo de certificação do Posto de CTT em Requeixo ----------------------------- 
Deu-se início neste mês de Maio ao processo de certificação do Posto de CTT 
em Requeixo. Este processo tem-se efetuado a nível nacional. ------------------------ 
Os CTT têm vindo a realizar um significativo investimento na implementação de 
sistemas de gestão certificados em diversos domínios. Tal aposta estratégica 
ambiciona contribuir de forma significativa para a consistência e qualidade dos 
serviços prestados, otimizar os processos nas várias fases da cadeia de valor, 
desenvolver e fomentar a participação dos trabalhadores e melhorar a 
satisfação dos clientes com reforço da imagem dos CTT. -------------------------------- 
O sucesso dos processos de certificação tem criado uma forte dinâmica de 
motivação interna. Na implementação de sistemas de gestão foram adotadas 
abordagens e timings distintos para as diversas áreas da empresa e do Grupo. -- 
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7- Trabalho Comunitário ------------------------------------------------------------------------ 
Aceitação de prestação de serviço comunitário do cidadão Camilo Pereira dos 
Santos por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de 
Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 100h. ---------------------- 
8 - Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, 
designada por Sepultura n.º 9 – Talhão H (2ª Fase, folha 56), destinado a 
sepultura de uso particular e familiar, a Ernestina Rodrigues de Sousa residente 
na Rua Direita, nº 384, 3810 –607 Vessada – Nariz. --------------------------------------- 
9- Alteração ao PPI -------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovada a 1ª Revisão ao Plano Plurianual que se anexa a esta ata. ----------------- 
10 – Ordens de Pagamento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de maio, da OP n.º 
236 à 305. ------------------------------------------------------------------------------------ 
11 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de maio da GR n.º 
110 à 137. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
12 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 14 à 16. --------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 37 à 46. --------- 
13 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
04 de Maio – Sala de reuniões Nariz (Junta de Freguesia) – Associação de 
Criadores da Raça Marinhoa -------------------------------------------------------------------- 
04 de Maio – Sala de reuniões Nª Sra de Fátima (Junta de Freguesia) – 
Associação de Criadores da Raça Marinhoa ------------------------------------------------- 
07 de Maio – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – 
Convívio de pais e crianças no 3º ano da catequese -------------------------------------- 
08 de Maio – Parque de Merendas de Nariz – ADN – Prova BTT ----------------------- 
11 de Maio – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CPS NS Fátima – Ação de 
sensibilização “Violência no idoso” ------------------------------------------------------------ 
13 de Maio – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Direção Regional de 
Agricultura – prova fitofármacos ---------------------------------------------------------------  
18 de Maio – salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Ação de 
sensibilização “Hipertensão arterial” --------------------------------------------------------- 
20 de Maio - salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia de NS Fátima – 
Catequese Paroquial ------------------------------------------------------------------------------ 
24 de Maio - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Ação de 
sensibilização “Boas práticas na primeira infância” --------------------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
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Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  

 



67 

 

 
 

 

ATA N.º 61 

 
REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 
 
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas dez horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto único - Contrato Interadministrativo - Delegação de competências da 
Câmara Municipal de Aveiro na União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisado o contrato interadministrativo de delegação de competências nesta 
União de Freguesias pelo Município de Aveiro entendeu este Executivo que é do 
interesse da freguesia e dos seus habitantes prosseguir com a colaboração com 
a Câmara Municipal aprovando o contrato apresentado. Entre outros, este 
contrato de delegação de competências é uma ferramenta de colaboração entre 
as duas Autarquias essencial para o bom funcionamento de qualquer Junta de 
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A verba que representa um total de 57.000€ (cinquenta e sete mil euros) e o 
total de horas de máquina respeitam ao segundo semestre de 2016 e permitirão 
à União de Freguesias desenvolver trabalhos no âmbito da limpeza de valas e 
valetas, manutenção de jardins e espaços verdes, reparações de passeios e 
qualificação de caminhos rurais. --------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 62 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Nª Sra de Fátima. ------------------------------------------------------------------- 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------- 
Aprovada a comunicação do presidente que se anexa para apresentação à 
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 
2- Balanço das atividades desenvolvidas no âmbito das comemorações da 
atribuição do Foral a Requeixo ---------------------------------------------------------------- 
Nem todas as atividades programadas se puderam realizar consoante a 
pretensão do Executivo da União de Freguesias. Imprevistos de última hora 
fizeram com o programa sofresse pequenas alterações. No entanto, destacam-
se os seguintes eventos. ------------------------------------------------------------------------- 
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA --------------------------------------------------------------------- 
1 de junho (quarta-feira) – 9:00H-18:00h | Parque de Merendas de Nariz --------- 
Esta comemoração envolveu todas as crianças do pré-escolar e ensino básico 
das escolas e IPSS da Freguesia. Participaram nesta atividade um total de 210 
crianças. Do programa constaram atividades lúdicas infantis a decorrerem em 
simultâneo em três ateliês: Lápis divertido – Atelier de marcadores de lápis - 
CMA /DCTC- Casa da Cidadania; Atelier Mini-Pastilhão (Bandeira Azul) - CMA/ 
DCTC -Casa da Cidadania; Brincado às histórias… CMA/DCTC - Biblioteca 
Municipal; Cores e Letras de há muito tempo CMA/DCTC - Museu da Cidade. ---  
Houve também Jogos tradicionais promovidos pela Associação Desportiva de 
Nariz e o Jogo da Reciclagem promovido pela CMA/Subunidade orgânica do 
Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 02 DE JUNHO – IGREJA MATRIZ DE REQUEIXO ------------------------------------------- 
EXPOSIÇÃO ALUSIVA AO FORAL|19:00h ---------------------------------------------------- 
CELEBRAÇÃO DE MISSA |19:30h -------------------------------------------------------------- 
SESSÃO SOLENE E APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO DO FORAL |20:30h ----------------- 
RECRIAÇÃO HISTÓRICA |21:30h --------------------------------------------------------------- 
Este dia foi o ponto alto das comemorações pelo facto de ser a data precisa em 
que D. Manuel atribuiu o Foral à Freguesia. A celebração da Eucaristia iniciou 
com um pequeno atraso pelo motivo de o Sr. Bispo se encontrar nas 
comemorações do Foral de Eixo que ocorreram em simultâneo. --------------------- 
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Iniciaram-se as comemorações com a Eucaristia presidida pelo Sr. Bispo de 
Aveiro, D. António Manuel Moiteiro Ramos. ------------------------------------------------ 
Seguiu-se à Eucaristia a inauguração do monumento alusivo à data. Do 
monumento, construído com materiais típicos como o abode, constam três 
placas evocativas: Cópia do Foral, Comissão de Honra, e “500 anos de Foral”. ---- 
Posteriormente houve um momento solene em que intervieram o Presidente da 
Junta de Freguesia, os autores da edição do Foral e, por fim, o Presidente da 
Câmara Municipal de Aveiro. O Sr. Dr. Manuel Freitas, membro da Comissão de 
Honra com origens na nossa Freguesia, também fez um pequeno discurso 
parabenizando a Freguesia pela sua longa História. Ofereceu à União de 
Freguesias salva de prata alusiva à data. ----------------------------------------------------- 
O dia terminou com um pequeno beberete oferecido à população e recriações 
históricas promovidas pela Viv’arte. ---------------------------------------------------------- 
 FEIRA DA SAÚDE ---------------------------------------------------------------------------------- 
3 de junho (sexta-feira)  |  início às  14:00h | Parque de Merendas de Requeixo - 
A III edição da Feira da Saúde da União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz (realizada em parceria com o Centro Social e Paroquial de Nª Sra 
de Fátima) decorreu este ano no Parque de Merendas da Pateira de Requeixo. 
Iniciou às 14h00 com rastreios diversos como visuais, auditivos, glicémia, tensão 
arterial e peso. Os rastreios foram promovidos pelo Instituto Óptico, Inovasom e 
a Escola de Cadetes e Infantes dos Bombeiros Novos de Aveiro. ---------------------- 
Seguiu-se, às 15h30, animação promovida pelo grupo “Os Pioneiros” da 
Mourisca do Vouga. A última atividade foi uma aula de atividade física 
promovida pelo professor Tiago Reis (professor do grupo sénior do Centro Social 
e Paroquial S. Pedro de Nariz). ----------------------------------------------------------------- 
A Feira da Saúde encerrou as suas atividades às 17h30 com um lanche para 
todos os presentes. Participaram na atividade o Centro Social e Paroquial de S. 
Pedro de Nariz, o Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima, a Casa do Sol 
Poente, o Centro de Convívio de Requeixo e os Pioneiros (Mourisca do Vouga).  
ROTEIRO HISTÓRICO ------------------------------------------------------------------------------ 
4 de junho (sábado)  | 10:00h | Território de Requeixo – Roteiro histórico/visita 
guiada (Concentração na Junta de Freguesia em Requeixo) ---------------------------- 
Promovido pela União de Freguesias em parceria com o Município teve início às 
10h30 tendo como guia a Dra. Margarida Cunha. O trajeto iniciou junto à Capela 
de Requeixo, percorreu a zona histórica da aldeia até à ponte. O percurso 
terminou na Igreja Paroquial de S. Paio. ----------------------------------------------------- 
TASQUINHAS DAS ASSOCIAÇÕES ------------------------------------------------------------- 
4 de junho (sábado)  |  12:00h-24:00h  | Parque de Merendas de Requeixo 
(Pateira) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEMONSTRAÇÃO DE JUDO – BARROCA |20:30h ----------------------------------------- 
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ATUAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE Nª SRA DE FÁTIMA|21:00h ------------------ 
ATUAÇÃO DA BANDA DO GRUPO CULTURAL DA TAIPA |21:30h --------------------- 
Este foi o primeiro de dois dias da Festa das Tasquinhas das Associações. 
Marcaram presença neste evento a Associação Desportiva de Nariz, o Rancho 
Folclórico de Verba, a Associação Recreativa e Cultural da Barroca, a Associação 
Teatral de Fátima, o Grupo Folclórico do Carregal, o Museu Etnográfico de 
Requeixo, o Grupo Cultural e Recreativo da Taipa, a Associação Desportiva de 
Requeixo, o Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Nariz e o Centro Social e 
Paroquial de Nª Sra de Fátima. ----------------------------------------------------------------- 
A animação começou com uma demonstração de Judo pelo Barroca seguindo-se 
depois as atuações da Escola de Música de Mamodeiro e da Orquestra Ligeira 
do Grupo Cultural e Recreativo da Taipa. ---------------------------------------------------- 
5 de junho (domingo) | 12:00h – 19:00h|  Parque de Merendas de Requeixo 
(Pateira) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
I TRAIL LAGOA DA PATEIRA | 09:00h --------------------------------------------------------- 
ATUAÇÃO DE RANCHOS FOLCLÓRICOS DE VERBA E CARREGAL ---------------------- 
15:00h | Rancho Folclórico de Verba - Parque de Merendas de Requeixo ---------- 
16:00h | Grupo Folclórico do Carregal - Parque de Merendas de Requeixo -------- 
BATISMO DA BATEIRA «500 ANOS DE FORAL» |17:00h -------------------------------- 
RECRIAÇÃO HISTÓRICA: 17:30h ---------------------------------------------------------------- 
O dia 5 iniciou com a prova I Trail Lagoa da Pateira promovida pelo Núcleo de 
Atletismo da Associação Desportiva de Requeixo, inserido no programa das 
comemorações do Foral. A prova contou com cerca de 400 participantes do 
Concelho de Aveiro e de concelhos limítrofes. --------------------------------------------- 
Seguiu-se o almoço nas Tasquinhas das Associações, as atuações dos Grupos 
Folclóricos de Verba e do Carregal e, por fim, a recriação histórica da entrega do 
Foral. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOMENAGEM A AUGUSTO BRANCO --------------------------------------------------------- 
18 de junho (sábado) – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima ----------------------------- 
Programa: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
16h00 - Abertura da cerimónia 
1º Momento musical – Grupo Coral de Nª Sra de Fátima 
Alocução do Sr. Presidente da Junta de Freguesia 
- “Visita” à monografia 
- Recitação de poema da autoria do homenageado 
- Alocução do Sr. Padre José Manuel 
- Recitação de poema da autoria do homenageado 
17h00 – Peça de teatro “Uma hora no meu consultório” – primeira peça escrita 
pelo Mestre Augusto Branco em 1953 
- 2º Momento musical – Grupo Coral de Nª Sra de Fátima 
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18h00 – Alocução do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 
- Descerramento no salão polivalente de placa evocativa 
- Inauguração da Rua Augusto Branco (Zona Industrial) 
19h00 – Missa na Igreja matriz de Nª Sra de Fátima 
 PASSEIO SÉNIOR ---------------------------------------------------------------------------------- 
A viagem realizou-se no dia 23 de junho. Os destinatários desta viagem foram os 
idosos e/ou reformados da União de Freguesias. Este ano o passeio sénior teve 
como destino a cidade da Guarda. ------------------------------------------------------------ 
3- Trabalho Comunitário ------------------------------------------------------------------------ 
Aceitação de prestação de serviço comunitário do cidadão Dinis Gabriel de 
Almeida Vieira Maurício por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação 
Regional de Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 50h. ------- 
4 – Revisão ao Orçamento das Despesas --------------------------------------------------- 
Aprovada a 2ª Revisão ao Orçamento das Despesas que se arquiva nos serviços 
administrativos da sede da Autarquia. ------------------------------------------------------- 
5-Alteração ao Orçamento das Despesas --------------------------------------------------- 
Aprovadas a 2ª e 3ª Alterações ao Orçamento das Despesas que se arquivam 
nos serviços administrativos da sede da Autarquia. --------------------------------------- 
6 – Revisão ao Orçamento das Receitas ----------------------------------------------------- 
Aprovada a 2ª Revisão ao Orçamento das Receitas que se arquiva nos serviços 
administrativos da sede da Autarquia. ------------------------------------------------------- 
7-Contrato de prestação de serviços na modalidade de Contrato Tarefa ----------
Considerando o estipulado no artigo 35.º, n.º 2 e 3 da Lei n.º 12 – A/2008, de 27 
de Fevereiro, com as alterações da Lei 3 – B/2010, de 28 de Abril, adaptado às 
autarquias locais e ser do interesse da União de Freguesias de Requeixo, Nossa 
Senhora de Fátima e Nariz o bom funcionamento dos polos da Freguesia o 
Executivo emitiu parecer favorável à realização de contrato de Prestação de 
Serviços, na modalidade de Contrato de Tarefa, durante o período de tempo 
compreendido de entre 01 de Julho de 2016 e 31 de Dezembro de 2016, com a 
senhora Adriana Vieira Domingues, residente na Rua Tojal de Baixo, nº 15, 
Nariz, 3810 – 592 Nariz. -------------------------------------------------------------------------- 
A União de Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz contrata 
os seus serviços com vista à mesma assegurar funções administrativas nos 
espaços públicos pertencentes à extinta Freguesia de Nariz ou sob sua 
administração. -------------------------------------------------------------------------------------- 
8- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 218 - Talhão 8, destinado a sepultura de 
uso particular e familiar, a Rosa Lameiro da Fonseca residente na Rua da 
Lavoura, n.º 86, Mamodeiro, 3810-745 Nª Sra de Fátima. ------------------------------ 
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9- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 209 - Talhão 8, destinado a sepultura de 
uso particular e familiar, a Maria da Conceição Marques dos Santos residente na 
Rua da Lavoura, n.º 86, Mamodeiro, 3810-745 Nª Sra de Fátima. --------------------- 
10 – Ordens de Pagamento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de junho, da OP 
n.º 306 à 395. ------------------------------------------------------------------------------------ 
11 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de junho da GR 
n.º 138 à 178. --------------------------------------------------------------------------------------- 
12 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 17 à 22. --------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 47 à 60. --------- 
13 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
12 de Junho - salão polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia NS Fátima – Dia da 
Comunidade Paroquial --------------------------------------------------------------------------- 
18 de Junho - salão polivalente Nª Sra de Fátima – Homenagem Sr. Augusto 
Branco ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
19 de Junho – Parque de Merendas de Nariz: Paróquia de Nariz – Dia da 
Comunidade Paroquial --------------------------------------------------------------------------- 
19 de Junho - salão polivalente Nª Sra de Fátima: Agarrados ao BTT – Rota da 
Mamoa ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 63 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, em Nariz. ------------------------------------------------------------------------ 

Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 

1 -Alteração ao Orçamento das Despesas -------------------------------------------------- 
Aprovadas a 4ª e 5ª Alterações ao Orçamento das Despesas que se arquivam 
nos serviços administrativos da sede da Autarquia. --------------------------------------- 
2 – Alteração ao Plano (PPI) -------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas a 2ª e 3ª Alteração ao Plano (PPI) que se arquivam nos serviços 
administrativos da sede da Autarquia. ------------------------------------------------------- 
3 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de julho, da OP n.º 
396 à 439. ------------------------------------------------------------------------------------ 
4 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de julho da GR n.º 
179 à 209. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 23 à 27. --------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 61 à 69. --------- 
6 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 de Julho – Sala de reuniões Nariz (Junta de Freguesia) – Audição dos alunos 
da Escola de Música de Nª Sra de Fátima ---------------------------------------------------- 
14 de Julho – Sala de reuniões Nª Sra de Fátima (Junta de Freguesia) – Reunião 
pública do Executivo da CMA ------------------------------------------------------------------- 
19 de Julho – vacinação anti-rábica ----------------------------------------------------------- 
20 de Julho – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CPS NS Fátima – Baile da Rosa  
31 de Julho – Parque de Merendas de Nariz – almoço de família --------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. -------------------------- 
Continuidade na colaboração das atividades culturais nas modalidades de 
Ensino de Música. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 64 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima em Requeixo. ------------------------------------------------------------------------------ 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, 
designada por Sepultura n.º 12A, Talhão B – 2ª Fase, folha 15, destinado a 
sepultura de uso particular e familiar, a Victor Manuel Ferreira Martins 
residente na Avenida José Estêvão, nº 540, 2º direito, 3830 – 556 Gafanha da 
Nazaré. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2- Transferência de Titularidade -------------------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 72 - Talhão 7, destinado a sepultura de uso 
particular e familiar, a Maria Adélia Dias da Cruz residente na Rua do Breginho, 
n.º 25 Fermentelos, 3750-449 Fermentelos. ------------------------------------------------ 
3 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de agosto, da OP 
n.º 440 à 501. ------------------------------------------------------------------------------------ 
4 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de agosto da GR 
n.º 210 à 217. --------------------------------------------------------------------------------------- 
5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 28 à 31. --------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 70 à 80. --------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 65 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------- 

Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 

1- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de 
Fátima, designada por Sepultura n.º 219 – Talhão 8, destinado a sepultura de 
uso particular e familiar, a Maria de Lurdes Torrão das Neves Augusto residente 
na Rua do Chaimite, n.º 16 Póvoa do Valado, 3810-765 Nª Sra de Fátima. --------- 

2- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, 
designada por Sepultura n.º 2 – Talhão 13, destinado a sepultura de uso 
particular e familiar, a Maria Odete de Jesus Freire (Falecida), tendo tido 
residência na Rua Direita, nº 86, 3810 – 601 Verba – Nariz. ---------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 66 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas 
dezassete horas, reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, 
Nª Sra de Fátima, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: - 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------ 
1 - Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências em 
matéria de educação entre a Câmara Municipal de Aveiro e a União de 
Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz --------------------------------------- 
Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------- 
a) A necessidade de colocação de pessoal nos jardins-de-infância da União de 
Freguesias; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Que constituem atribuições das autarquias locais – freguesias e municípios, a 
promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 
designadamente no domínio da educação; -------------------------------------------------  
c) Que as autarquias locais articulam entre si a prossecução das suas atribuições 
podendo, para o efeito, recorrer à delegação de competências; ---------------------- 
d) Que a delegação de competências deve ser acompanhada da transferência 
dos meios necessários ao seu adequado exercício; --------------------------------------- 
e) Que importa salvaguardar o serviço prestado pelo pessoal não docente 
durante o ano letivo de2016/2017, ao nível da ação educativa, higiene e 
limpeza, vigilância, entre outras ações de complemento educativo. ----------------- 
Para o exercício das competências previstas, a Câmara Municipal de Aveiro 
obriga-se a transferir para a União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz a importância de 9.870,53 € (nove mil oitocentos e setenta euros e 
cinquenta e três cêntimos), a pagar em onze prestações, uma de 592,46 € 
(quinhentos e noventa e dois euros e quarenta e seis cêntimos) e dez no valor 
de 927,81 € (novecentos e vinte e sete euros e oitenta e um cêntimos), no 
período compreendido entre 12 de setembro de 2016 e 31 de Julho de 2017. 
Apresentado o contrato de delegação de competências em matéria de 
educação entre o Município e a União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz seguiu-se a sua votação e o contrato foi aprovado por 
unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------- 
Aprovada a comunicação do presidente que se anexa para apresentação à 
Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 



78 

 

 
 

 

 
3- Trabalho Comunitário ------------------------------------------------------------------------ 
Aceitação de prestação de serviço comunitário dos cidadãos António Cláudio 
Pereira dos Santos e Fernando Manuel Martins Valente por solicitação da 
Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de Reinserção do Centro. O total 
de horas a cumprir será de 30h e 60h respetivamente. ---------------------------------- 
4- Extensões de Saúde de Nariz e de Nª Sra de Fátima --------------------------------- 
Com a saída do Dr. Filipe Prazeres no início do mês de Setembro foram afetados 
os serviços das Extensões de Saúde de Nariz e de Nª Sra de Fátima. O médico foi 
substituído por outro clínico. Em Nariz os horários de atendimento médico 
foram alterados e em Nª Sra de Fátima foram suprimidos, embora se continue a 
assegurar em Nª Sra de Fátima o atendimento para serviços de enfermagem. ---- 
O Executivo da União de Freguesias contactou de imediato o Aces em Coimbra 
para manifestar o seu descontentamento com a situação, solicitando uma 
reunião. Esta reunião não chegou a concretizar-se e, formalmente, não foram 
prestados quaisquer esclarecimentos à União de Freguesias. -------------------------- 
5 - Página web -------------------------------------------------------------------------------------- 
Está finalmente operacional a página web da União de Freguesias em 
www.uniao-rfn.pt. Esta é mais uma importante ferramenta para dar a conhecer 
a nossa Freguesia associada à página de Facebook oficial 
https://www.facebook.com/Freg.RNsrFN/. Embora a sua construção ainda não 
esteja totalmente concluída, a página está a ganhar forma e pretende-se que 
seja uma página dinâmica para, em conjunto com a página de Facebook, prestar 
as mais variadas informações de utilidade pública designadamente a nível de 
emprego, formação e cultura, entre outros. ------------------------------------------------ 
6 - Cobertura Cemitério de Nariz -------------------------------------------------------------- 
Deliberado o início do trabalho de cobertura junto da Capela mortuária do 
Cemitério de Nariz. Esta cobertura permitirá o abrigo aquando da realização de 
funerais a exemplo do que acontece em Cemitérios de outras Freguesias. Será a 
concretização de uma obra há muito desejada pela população de Nariz. ----------- 
7- Obras e reparações ---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberada a realização das seguintes obras e reparações: ----------------------------- 
- Pintura interior da Extensão de Saúde de Requeixo;------------------------------------- 
- Reparação de caleiras, pintura interior do alçado lateral direito e pintura 
exterior parcial do alçado lateral direito do Polivalente de Nª Sra de Fátima; ----- 
- Construção de abrigo para forno comunitário na Póvoa do Valado; ---------------- 
- Pintura do Coreto da Póvoa do Valado e reparação de tanque adjacente; -------- 
- Reparação da pia da Fonte do Cosme (Póvoa do Valado); ----------------------------- 
- Construção de fundações no Cemitério de Nariz. ---------------------------------------- 
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7- Protocolo Aceav -------------------------------------------------------------------------------- 
Deliberada a aceitação do protocolo com a ACEAV- Associação da Comunidade 
Educativa de Aveiro em matéria de gestão do pessoal não docente do Município 
em funções nos estabelecimentos escolares da União de Freguesias. Este 
protocolo é realizado no âmbito do contrato de Delegação de Competências em 
matéria de educação entre a Câmara Municipal de Aveiro e a União de 
Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. ---------------------------------------- 
8 – Ordens de Pagamento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de setembro, da 
OP n.º 502 à 563. ----------------------------------------------------------------------------------- 
9 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de setembro da 
GR n.º 218 à 239. ----------------------------------------------------------------------------------- 
10 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 32 à 35. --------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 81 à 88. --------- 
11 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
25 de Setembro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia de Nª Sra de 
Fátima - Receção do novo pároco ------------------------------------------------------------- 
25 de Setembro – edifício JF em Nª Sra de Fátima: Adasma – Recolha de sangue  
27 de Setembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Ação de 
sensibilização “Saúde infantil” ------------------------------------------------------------------ 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 66 

ATA MINUTA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, 
reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima, em Nª Sra 
de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------ 
Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto 1 - Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências em matéria de 
educação entre a Câmara Municipal de Aveiro e a União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra 
de Fátima e Nariz. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) A necessidade de colocação de pessoal nos jardins-de-infância da União de Freguesias; - 
b) Que constituem atribuições das autarquias locais – freguesias e municípios, a promoção 
e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente no 
domínio da educação; ------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Que as autarquias locais articulam entre si a prossecução das suas atribuições podendo, 
para o efeito, recorrer à delegação de competências; ------------------------------------------------- 
d) Que a delegação de competências deve ser acompanhada da transferência dos meios 
necessários ao seu adequado exercício; ------------------------------------------------------------------- 
e) Que importa salvaguardar o serviço prestado pelo pessoal não docente durante o ano 
letivo de2016/2017, ao nível da ação educativa, higiene e limpeza, vigilância, entre outras 
ações de complemento educativo. -------------------------------------------------------------------------- 
Para o exercício das competências previstas, a Câmara Municipal de Aveiro obriga-se a 
transferir para a União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz a importância 
de 9.870,53 € (nove mil oitocentos e setenta euros e cinquenta e três cêntimos), a pagar 
em onze prestações, uma de 592,46 € (quinhentos e noventa e dois euros e quarenta e 
seis cêntimos) e dez no valor de 927,81 € (novecentos e vinte e sete euros e oitenta e um 
cêntimos), no período compreendido entre 12 de setembro de 2016 e 31 de Julho de 
2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Apresentado o contrato de delegação de competências em matéria de educação entre o 
Município e a União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz seguiu-se a sua 
votação e o contrato foi aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual se lavra 
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------------------- 
 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  
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ATA N.º 67 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 
 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, pelas dezassete 
horas, reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------------
1- Extensões da Saúde de Nª Sra de Fátima e Nariz -------------------------------------- 
Face à atual situação das Extensões de Saúde de Nª Sra de Fátima e Nariz o 
Executivo da União de Freguesias contactou o Diretor Executivo do Aces Baixo 
Vouga, entidade responsável pela gestão destas Extensões de Saúde. -------------- 
Transcreve-se de seguida na íntegra a exposição apresentada. ------------------------ 
“Ex.mo Sr. Diretor Executivo do ACeS Baixo Vouga --------------------------------------- 
Doutor Manuel Duarte de Rezende Pereira Sebe, ----------------------------------------- 
A União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz tem uma área total 
de 32,31km2 e fica situada na periferia do Concelho de Aveiro.  É 
maioritariamente rural e, de momento, não dispõe de rede de transportes 
públicos que estabeleçam a ligação entre os diversos lugares da Freguesia. 
Sendo a população maioritariamente idosa muitos deslocam-se a pé ou de 
bicicleta. A sua densidade populacional é de 4564 habitantes distribuídos por 
Requeixo (1198), Nª Sra de Fátima (1911) e Nariz (1455) - Censos 2011 -  e 4161 
eleitores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ao nível da Saúde a União de Freguesias dispõe de três Extensões de Saúde: 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. Nos últimos anos o serviço de saúde tem 
sido bastante afetado, sobretudo para os utentes de Nª Sra de Fátima e mais 
recentemente de Nariz. -------------------------------------------------------------------------- 
Em Nª Sra de Fátima o serviço foi assegurado, até ao final do mês de Agosto, 
pelo Dr. Filipe Prazeres e o Dr. Nelson Simões que atende os utentes sem 
médico de família atribuído (uma tarde por semana). No entanto, já 
anteriormente nesta extinta freguesia, o atendimento foi bastante afetado na 
medida em que o médico que antecedeu o Dr. Filipe Prazeres esteve ausente 
por longos períodos de tempo consecutivos. Aliás, esta ausência implicou que 
muitos utentes fossem deslocados para Unidades de Saúde Familiar ou outras 
Extensões de Saúde. Em Nariz o serviço foi igualmente assegurado, também até 
ao final do mês de Agosto, pelo Dr. Filipe Prazeres. -------------------------------------- 
Com a recém saída do Dr. Filipe Prazeres, os utentes de Nª Sra de Fátima e de 
Nariz foram acompanhados pelo Dr. Joaquim que, desde o dia 30 de Setembro, 
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terá deixado de estar vinculado a estas Extensões de Saúde. Terá sido indicado o 
Dr. Ibérico Pinto para acompanhar esses utentes e iniciaria funções no início do 
mês de Outubro. No entanto não só essa situação não se verificou como neste 
momento os utentes se vêm novamente privados de assistência pelo médico de 
família. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobre esta matéria, apraz a esta Autarquia dizer o seguinte: 
- Apesar de a Saúde não ser uma das competências desta Autarquia Local, 
procuramos o bem-estar dos munícipes e apoiamos a população na 
reivindicação dos seus direitos; ---------------------------------------------------------------- 
- A União de Freguesias tudo tem feito para colaborar na criação de condições 
para manter ao serviço as três extensões de saúde designadamente ao nível de 
pequenos concertos, obras e manutenção; ------------------------------------------------- 
- Em 06/09/2016 foi solicitado com caráter de urgência reunião com o senhor 
Presidente da ARS Centro, Dr. José Manuel Azenha Tereso; ---------------------------- 
- Não só a União de Freguesias não obteve qualquer resposta a esta pretensão 
como não foi transmitida em momento algum, formal ou informalmente, 
qualquer informação acerca das mais recentes alterações (parte destas 
alterações, designadamente em Nariz, interferiram diretamente nos serviços 
prestados pela Autarquia). ---------------------------------------------------------------------- 
Posto isto, manifestamos a nossa total solidariedade para com os utentes e 
juntamos a nossa voz a tantas outras vozes de protesto na esperança de que 
este nosso alerta sirva para fazer parte de uma solução. 
Solicitamos ainda que, com a maior brevidade possível, nos seja informado 
qual o ponto de situação relativamente às Extensões de Saúde supra citadas.”  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em resposta a esta exposição, o Dr. Manuel Sebe contactou a União de 
Freguesias dando conta de que o problema da saúde em Nariz e Nª Sra de 
Fátima é uma das preocupações do ACeS. Informou que no último concurso foi 
aberta e preenchida a vaga de Nariz e de Nª Sra de Fátima,  mas a médica lá 
colocada foi mãe e requereu a licença de Maternidade. Em virtude de o Dr. 
Filipe Prazeres ter assumido o compromisso de ocupar vaga na USF Beira Ria 
surgida por aposentação de uma médica, para obviar a necessidade de cuidados 
médicos à população foi colocado o Dr. Joaquin Salssoso. Informou ainda que o 
Dr. Ibérico Pinto atingiu o limite da licença sem vencimento e manifestou a 
intenção de voltar ao serviço. Foi-lhe proposto e concordou iniciar a 3 de 
Outubro. No entanto, nesse mesmo dia 3 enviou um e-mail a informar que 
desistia do lugar. Por último, o Dr. Manuel Sebe informou que reuniu com o 
médico que ocupará o lugar ainda no mês de Outubro. O novo clínico começará 
a exercer funções nas unidades de Nariz e Nª Sra de Fátima, com início de 
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agendamento nas  consultas de Adultos, Diabetes, Hipertensão, Saúde Infantil, 
Saúde Materna e Planeamento Familiar. ---------------------------------------------------- 
2- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, 
designada por Sepultura n.º 108, destinado a sepultura de uso particular e 
familiar, a Henrique de Jesus Vieira residente na Rua da Corredoura, nº 74, 3840 
– 419 Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Transferência de titularidade --------------------------------------------------------------- 
Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, 
designada por Sepultura n.º 6 – 3ª Fase, n.º 95, destinado a sepultura de uso 
particular e familiar, a Adélia Costa Graça Pedra residente na Rua da Fonte, nº 
36, 3810-609 Ramalheiro, Vessada- Nariz. -------------------------------------------------- 
4- Trabalho Comunitário ------------------------------------------------------------------------ 
Aceitação de prestação de serviço comunitário da cidadã Goreti Conceição Jesus 
Simões por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de 
Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 80h. ------------------------ 
5 - Página web -------------------------------------------------------------------------------------- 
O site da União de Freguesias (www.uniao-rfn.pt) está totalmente operacional e 
em pleno funcionamento. Neste local poderão ser obtidas informações diversas 
sobre a Freguesia ou a Assembleia e o seu funcionamento; os serviços prestados 
e documentos diversos e Associações locais. ----------------------------------------------- 
Realça-se ainda na sua página de entrada os Destaques, Ofertas de Emprego e 
Formação, Contactos Úteis e Sugestões. ----------------------------------------------------- 
Pretende-se com esta página divulgar a informação institucional da União de 
Freguesias. Paralelamente utilizar-se-á também a página de facebook onde são 
também divulgadas informações informais. ------------------------------------------------ 
6- Obras e reparações ---------------------------------------------------------------------------- 
Deliberada a realização das seguintes obras e reparações: -----------------------------
- Pintura interior de habitação social da Taipa; ---------------------------------------------
- Reparação total do telhado de habitação social de Requeixo; ------------------------
- Aplicação de teto falso em habitação social de Requeixo; -----------------------------
- Início da requalificação da Fonte da Cilha; -------------------------------------------------
- Reparação dos tanques das fontes da Freguesia; ----------------------------------------
- Aplicação de manilhas e construção de valeta na Rua da Escola em 
Mamodeiro; -----------------------------------------------------------------------------------------
- Limpeza de terreno da autarquia e respetiva vedação – Perajorge; -----------------
- Construção de passeios na Urbanização do Chão Velho; -------------------------------
- Reparação doa WC no Parque de Merendas de Nariz; ---------------------------------
- Apoio com material e mão-de-obra nas obras da ADN; --------------------------------
- Pintura do muro do Cemitério de Nariz; ---------------------------------------------------- 
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- Marcação de lugares estacionamento pároco / médico; -------------------------------
- Pintura de sala no posto médico. ------------------------------------------------------------ 
7 - Ordens de Pagamento - Aprovadas todas as Ordens de Pagamento 
referentes ao mês de outubro, da OP n.º 564 à 631. ------------------------------------- 
8 - Guias de Recebimento - Aprovadas todas as Guias de Recebimento 
referentes ao mês de outubro da GR n.º 240 à 290. -------------------------------------- 
9 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------- 
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 36 à 39. --------- 
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 88 à 99. --------- 
10 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas 
e outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------
- 12 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – 
Ação de sensibilização “Patologias e feitos psicossociais decorrentes da 
hospitalização da pessoa idosa” ----------------------------------------------------------------
- 13 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – 
“Tardes Maiores – recolha de saberes” ------------------------------------------------------
- 17 de Outubro – Sala de reuniões de Nariz (Junta de Freguesia) – Casa Mãe de 
Aradas – Sessão CLDS 3G -------------------------------------------------------------------------
- 13 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – 
Torneio de sueca -----------------------------------------------------------------------------------
- 22 e 23 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima 
– Festival de Sopas ---------------------------------------------------------------------------------
- 25 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – 
Feira rural e Exposição de espantalhos -------------------------------------------------------
- 26 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – 
Ação de sensibilização “AVC” -------------------------------------------------------------------
- 27 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – 
Tarde Cultural e Ação de sensibilização “Serviço Social e Direção Técnica – 
complementaridade ou dualidade de funções no SAD” ----------------------------------
- 28 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – 
Tarde Cultura – atuação da Tuna da Universidade Sénior de Vagos ------------------ 
Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------- 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da 
qual se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -------- 

 
O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe  


