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Feira da Vinha e do Vinho 

Mensagem de Boas Festas 

A Junta de Freguesia e todos os seus colaboradores expressam publicamente a 

toda a população da Freguesia os melhores votos de felicidade para esta quadra 

festiva do Natal e Ano Novo. 

Francisco Moita Franco; António M. 

Correia Franco; Eduardo Godinho; 

António Montezo; Martinho Aresta e 

José P. Baptista. 

Agradecemos também a colaboração 

de Joaquim Ferreira, Célia Aresta, 

António Miguel e Márcia Tiago. 

Decorreu entre 8 e 10 de Dezembro a 

XVI Feira do Vinho de Amareleja. Pela 

primeira vez a Freguesia da Póvoa 

aceitou participar neste evento e 

apresentou também alguns vinhos da 

talha oferecidos por alguns pequenos 

produtores, a quem agradecemos: 

22/12/2017 

Boletim Informativo nº 1 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

Mega Presépio da Freguesia 

Agradecimentos especiais a Cristina Serelha e Doroteia Almeida e à colaboração do Gerson 

pelo envolvimento neste grandioso trabalho que muito enriquece a cultura e tradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

9/12—Jantar do GFAPSM 

10/12—1º Passeio TT soli-

dário 

15/12—Festa de Natal das 

Escolas 

16/12—Jantar do GDP 

20/12—Assembleia de Fre-

guesia 

22/12—Almoço da Junta 

23/12—Festa de Natal da 

Junta / Asamil /Casa Povo 

24/12—Missa do Galo 

27/12—Assembleia Muni-

cipal 



Assembleia de Freguesia 

PS  56,30% 

PSD  22,17% 

CDU  19,35% 

CDS  — 

 

Eleitores  774 

Abstenção 40,57% 

Nulos  0,43% 

Brancos  1,74% 

Discurso do Presidente (Tomada de posse em 20/10/2017) 

 

 

 

 

 

 

Secretário 

 

 

 

 

 

 

Tesoureiro 

Novo Executivo da Junta 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Mandato 2017-2021 
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Resultados das Eleições Autárquicas 2017 na Freguesia 

Assembleia Municipal 

PS  46,52% 

CDU  31,74% 

PSD  18,70% 

CDS  — 

 

Eleitores  774 

Abstenção 40,57% 

Nulos  0,87% 

Brancos  2,17% 

Câmara Municipal 

PS  51,96% 

CDU  26,74% 

PSD  16,74% 

CDS  2,39% 

 

Eleitores  774 

Abstenção 40,57% 

Nulos  1,09% 

Brancos  1,09% 

Caros eleitos, 

Cara Presidente da Assembleia de Freguesia, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Primeiro que tudo, quero cumprimentar e desejar um bom trabalho a todos os eleitos, tanto para esta Assembleia de freguesia como para o 

executivo da Junta. 

Estamos aqui a dar inicio a um novo mandato 2017-2021, a um novo ciclo que se inicia hoje e que traduz a vontade dos votos expressa no dia 1 

de Outubro. 

 

Pela leitura dos votos, fico com a certeza do que as pessoas esperam muito deste mandato e sei da exigência que sobre nós recai. No entanto, 

será um mandato exercido com rigor e total transparência, ou seja, uma Junta de portas abertas que divulga as acções que vão decorrendo. 

Saberei ouvir todos, pois todos têm direito à opinião, mas o modelo de gestão será orientado por duas grandes linhas: 

1ª o interesse público e da freguesia; 

2ª o programa eleitoral que foi apresentado, 

Sabendo que o factor financeiro tem um peso demasiado forte na execução das ações programadas. 

Ainda assim, vamos seguramente desenvolver a nossa freguesia a todos os níveis, desde o ordenamento do território, equipamentos sociais, 

comunicação e imagem, ajuda social, empreendorismo, cultura e património. 

A partir de hoje temos muito trabalho pela frente e estou certo que contarei com a ajuda de todos, desta Assembleia, dos funcionários e da 

população em geral. 

Muito obrigado a todos! 

 

Viva a Estrela ! Viva a Póvoa ! 

Resultados Nacionais 

Assembleias de Freguesias 

PS  36,25% 

PSD  15,66 

CDU  10,25 

PSD—CDS  8,54 

B.E.   3,28 

CDS   2,38 

G.CIDADÃOS 9,75 

PSD-CDS-MPT-PPM  1,72 

CDS-MPT-PPM 0,80 

PAN  0,26 

OUTROS  

 

 

Eleitores  9.410.667 

Abstenção 45,04% 

Nulos  2,23% 

Brancos  2,95% 



Intercâmbio escolar 

Magusto na Aldeia da Estrela (AME) 

Almoço de Natal da Junta (22-12-2017) 
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No dia 11/11/2017, no recinto da Associação de 

Moradores da Estrela. 

 

Convívio para comemorar o Dia de São Martinho 

acompanhado de castanhas assadas, batata doce e 

boa pinga. 

 

Que venha o próximo! 

Foi a 13/11/2017, na aldeia da 

Estrela, que ocorreu o Intercambio 

escolar entre a Escola EB1 de 

Póvoa de S. Miguel e as Escolas de 

Valencia del Mombuey. 

 

Os alunos participaram em várias 

actividades desportivas e no final 

todo o grupo se reuniu para um pic-

nic ao ar livre. 

 

A Junta colaborou no transporte dos 

alunos e forneceu as castanhas para 

o magusto. 

 

Parabéns a todos os envolvidos e 

que seja para agendar nos próximos 

anos. 

No dia 17/11/2017 teve 

lugar mais um lançamento 

de livro.  

O autor convidou para a 

apresentação o Director do 

Agrupamento de Escolas 

de Amareleja, Francisco 

Honrado Pereira e estive-

ram presentes o Presidente 

da Autarquia, Álvaro Aze-

do e outras figuras. 

Presidente: Ângela Martins Mira                    PS 

1º Secretário: Idaleta Franco                           PS 

2º Secretário: Orlando Caeiro                         PS 

Vogal: André Neves                                       PSD 

Vogal: Manuel Filipe                                     CDU 

Vogal: José Flor                                              PS 

Vogal: Beatriz Martins Tiago                         PS 

Assembleia de Freguesia (Eleitos) 

Lançamento do Livro “Uma Dezena de Contos” 



Concluindo: Dois meses intensos de muito trabalho. 

Obras , Melhoramentos e Aquisições (Entre 23/Out e 22/Dez/2017) 

Propriedade: Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel 

 Pintura de muro interior e do portão do novo cemitério 

 Substituição do pavimento do edifício dos CTT 

 Inicio da reparação das portas do salão nobre 

 Obras no Jardim de Infância (pavimento, WC, etc.) 

 Obras na Escola EB1 

 Colocação de uma Caixa de Sugestões 

 Colocação de placas de toponímia nas Ruas dos Estevais e da Estalagem 

 Colocação de dois placards para afixação de informação pública 

 Corte das sebes e das árvores dos espaços verdes 

 Derrube de parede de casa em ruínas 

 

 Aquisição de uma mesa de mistura de som 

 Aquisição de uma motosserra pequena 

 Aquisição de material publicitário/brindes da JF 

 Aquisição de um escorrega infantil para oferta ao Jardim de Infância 

 Aquisição de material desportivo para oferta à escola EB1 

 Levantamento/inventário das casas devolutas em ruínas e/ou em perigo de ruir 

 Levantamento dos locais de inundação em caso de cheias 

 Elaboração do Regulamento de Mérito Escolar (novo!) 

 Edição e divulgação do 1º Boletim da Junta (novo!) 

 Alteração ao Protocolo entre a Junta e a Ass. de Moradores da Estrela 

 Participação e ajuda em vários eventos culturais 

 

Tarefas em curso: 

 Reorganização interna da Junta / Novos impressos /Arquivos 

 Candidaturas aos programas CEI e CEI+ do IEFP 

 Pedido do levantamento dos “Currais da Coutada” 

 Pedido do levantamento topográfico do “Parque Empresarial” 

 Pedido do levantamento do estudo de implantação da Casa Mortuária 

 Inicio do estudo de requalificação da zona envolvente do cemitério 

 Inicio da elaboração do Regulamento do uso e ocupação da Herdade da Coutada (novo!) 

 Construção do website oficial www.jf-povoasaomiguel.pt 

 Levantamento das necessidades de ordenamento do trânsito na freguesia (Novos parques de estacio-

namento, lombas limitadoras de velocidade, espelhos e sinalização) 

 

Tarefas em agenda: 

 Construção de sepulturas/ocos nos dois cemitérios 

 Pintura de todas as passadeiras para peões na freguesia 

 Disponibilizar computador e impressora para acesso público 

 Alteração ao Regulamento de taxas e licenças 

 Limpeza dos poços 

 

Director: António L. Montezo 

Directores adjuntos: Luís Correia Neves e Filipa Batista 

Rua da Igreja, 80          Tel: 285 915 131 

7885-259 Póvoa de São Miguel       Mail: f.povoasaomiguel@gmail.com 
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Foi no dia 31/10/2017 às 18.30 horas no 

salão nobre. 

 

Objectivos: 

- Conhecer as actividades e necessidades das 

associações 

- Preparação do Orçamento para 2018 

- Preparação do PAA e do Plano de Investi-

mentos para 2018 

- Preparação da "Agenda Integrada da Fre-

guesia"   
 

Atestados/Certidões   17 

Fax    3 

Prova de vida   11 

Taxas e Licenças   9 

Marcação de reuniões  14 

Fotocópias   43 

Apoio Informático/Som  1 

Viaturas ligeiras   5 

Viaturas pesadas/Reboque  2 

Sugestões   1 

Balança/Lixeira   5 

Comunicação de Ocorrências 10 

Informações   2 

Outros    11 

Estatísticas de Atendimento 

 

Festa de Natal das Escolas 

Reunião Geral do Associativismo 
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No final do 1º período escolar, parabéns aos alunos, pais e 

encarregados de educação, auxiliares e professores. 

Um agradecimento especial para o Pedro Ramalho que se ves-

tiu de PAI NATAL. 

 

A todos Festas Felizes e Bom Ano Novo de 2018! 

 

15 / 12 / 2017 

 

Salão 

 

da Casa do Povo 
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Desporto 

Últimas Notícias 
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Resultados do G.D.P. (INATEL): 

 

GDR Faro Alentejo—GDP 7-0 

GDP—GD Odivelas  2-1 

CCD Trindade—GDP  3-0 

GDP—GDC Mombeja  3-0 

GDP—GF Santo Aleixo (Taça) 1-2 

GF Santo Aleixo—GDP  3-3 

GDP—CP Quintos  4-1 

 

 

Próximos jogos: 

 

GDP—Louredense FC 06/1/2018 

GDP— União Serpense 13/1/2018 

CD A-do-Pinto—GDP 27/1/2018 

GDP—GD Faro Alentejo 04/2/2018 

GD Odivelas—GDP 18/2/2018 

GDP—CCD Trindade 24/2/2018 

 

 1º Passeio TT Solidário 

10/12/2017 

 

Concentração: 8.00 horas 

Partida: 9.00 horas 

Reforço: 12.00 horas 

Almoço: 14.30 horas 

- A Limpeza das ruas não está a ser efectuada de forma global e satisfatória devido à falta de pessoal para essas 

tarefas. No entanto, a Junta já fez a candidatura ao IEFP para que este aprove 5 trabalhadores para essas funções. 

 

- Lembramos àqueles que ainda não respeitam as regras da separação de lixo, que basta pedir a chave da lixeira na 

sede da Junta para depositarem os resíduos de plástico, madeira ou metal. Não se deve despejar lixo tóxico como 

pneus; embalagens de óleos ou produtos químicos, bem como vidro na lixeira da freguesia. 
 

- A Junta vai iniciar em breve a construção de sepulturas/ocos duplos nos cemitérios da Estrela e da Póvoa de São 

Miguel. 

 

- A 1ª Assembleia de Freguesia deste novo mandato teve lugar no dia 20/12/2017 pelas 20.00 horas no edifício sede 

de freguesia, tendo decorrido com toda a normalidade. Foram aprovados os documentos previsionais (Orçamento e 

Plano Plurianual de Investimentos) para o ano de 2018. 

 

- No próximo dia 27, nos paços do concelho, terá lugar a última Assembleia Municipal do ano de 2017. 

 

- A terminar o Ano 2017, agradecemos publicamente a todas as pessoas que têm ajudado em pequenos ou grandes 

detalhes a Junta de Freguesia. 

Sabia que? 

Na nossa freguesia já tivemos um cirurgião. Pois, foi em 1683 que Manuel Firreira de Massedo, natural e morador na aldeia 

da Póvoa, teve alvará  de cirurgião passado pelo Doutor António Firreira, médico e fidalgo da casa real de D. João VI. 

IV Feira Cultural / Prova de Vinhos 

No salão da Casa do Povo 

 

De 17 a 19 de Novembro 

 

Com organização da Comis-

são de Festas 2017/2018. 

Nota: Muito Bom 


