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Novo apoio à população 

Mensagem da Páscoa: 

Desejamos a toda a população e aos visitantes da freguesia uma santa Páscoa, a começar na 

Semana Santa e a terminar na Romaria de segunda-feira. 
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Boletim Informativo nº 2 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

Website oficial 

Inaugurado hoje  —> www.jf-povoasaomiguel.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

3/3—Pinha da Estrela 

8/3—Dia da Mulher 

9/3—Sessão sobre nova lei 

da protecção da floresta 

11—Prova de Motocross 

12/3—Sessão sobre a pro-

tecção da floresta / Estrela 

17/3—Excursão a Óbidos 

23/3—Assembleia de Fre-

guesia 

26/3—Assinatura dos pro-

tocolos com a CMM 

28/3—Circo Brasil 

30/3— PÁSCOA 

2/4—Romaria da Páscoa 

14/4— 2ª Gala Musical da 

ASAMIL 

25/4—25 de Abril 

A Junta aderiu ao Programa ABEM que, já existindo na 

União de Freguesias de Moura e Santo Amador, vai ser 

extensível a todo o concelho. Com esta medida, as pessoas 

portadoras de doenças crónicas e em dificuldades econó-

micas e/ou situação de carência podem aceder ao cartão de 

beneficiário que lhes permite adquirir os seus medicamen-

tos de forma gratuita em qualquer farmácia aderente. 

Informamos que este serviço terá inicio em Abril e uma 

técnica especialista fará o atendimento, na sede desta Jun-

ta, às pessoas, pensionistas ou não, que quiserem aprovei-

tar esta iniciativa de cariz social. 



NOVO SERVIÇO À POPULAÇÃO 
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Assinatura dos Acordos e Contratos entre a Freguesia e a CMM 

 

 

 

Para comemorar os 100 dias de mandato, a Junta abriu um novo servi-

ço à população que consiste na disponibilização de um computador e 

impressora para trabalhos pessoais, tarefas académicas, consulta e 

oferta de emprego, serviço de mail, edição de cartazes, panfletos, con-

vites, etc. 

 

Horário de funcionamento: Das 09.30—12.00 horas e das 14.00—

17.00 horas. 

Devido à fata de espaço, o serviço está instalado no salão/1º piso do 

edifício sede. 

 

Para aceder basta inscrever na Secretaria e respeitar as boas regras de 

utilização. 

Ocorreu na noite de 26 de Março pelas 21.00 horas no 

Salão Nobre da Junta de Freguesia a assinatura formal 

dos três documentos para o ano corrente e entram em 

vigor a partir de 1 de Abril. 

 

Documentos: 

 Acordo de Execução 

 Acordo de Cooperação 

 Contrato Interadministrativo 

 

Estes documentos configuram basicamente algumas 

transferências de verbas por delegação de competências 

nas áreas da manutenção dos estabelecimentos de ensino; 

da manutenção dos espaços verdes e da limpeza das ber-

mas e valetas da freguesia. 

 

O que se pretende é que no futuro estes acordos possam 

ser alargados a outras áreas e competências, para que as 

Juntas tenham uma intervenção mais alargada e eficaz 

junto das populações. 

Associativismo 

Nasceu mais uma Associação na freguesia. A ASSOCIAÇÃO MX PÓVOACROSS, com sede em Póvoa de S. 

Miguel e que tem por objectivo principal a organização de provas de motocross. 

 

A Prova de Motocross marcada para dia 11/03/2018, inserida no Campeonato Regional MX Ribatejo, foi cancelada 

por motivo de mau tempo e provavelmente será efectuada nos próximos meses. 

 
 

Apoios ao associativismo: 
 

Informamos que no próximo Boletim Informativo, a sair no final de Maio, a Junta dentro da politica de gestão trans-

parente e de informação aos cidadãos, publicará todos os apoios concedidos, de qualquer natureza, no corrente ano 

de 2018 a todo o movimento associativo. 

 



Escolas 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
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Carnaval das Esco-

las da Freguesia  

 

 08/02/2018 
 

 

 

Assinatura do 

Protocolo entre 

o Agrupamen-

to de Escolas 

de Amareleja 

(AEA) e a Jun-

ta de Freguesia 

de Póvoa de 

São Miguel. ATL das 

Férias da Pás-

coa a funcionar 

no Pólo da 

Biblioteca 

situado na 

EB1. 

Professoras D. Natália Lavado e D. Ana Rosa Franco 

Para comemorar o Dia da Mulher, a Junta de 

Freguesia associou-se à proposta da Comissão 

de Festas 2018 e levaram a efeito uma tarde de 

convívio (10/3/2018) que incluiu palestras, 

lanche e culminou com a homenagem a duas 

professoras que leccionaram nas escolas bási-

cas da nossa freguesia. Parabéns a todas as 

mulheres! 



 

Obras , Melhoramentos e Aquisições (Entre 26/Dez/2017 e 28/Mar/2018) 

Propriedade: Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel 

 Obras na Escola EB1 (pavimento exterior) 

 Limpeza do depósito de lixo 

 Corte dos ciprestes do cemitério 

 Pintura das placas de toponímia das ruas da freguesia 

 Aplicação de herbicidas nas áreas públicas da freguesia 

 Construção de sepulturas/ocos nos dois cemitérios 

 Retirar/guardar os “chapéus de praia” na aldeia da Estrela 

 Reparação da viatura VW 

 Reparação da viatura MITSUBISHI 

 Reparação do tractor FIAT 

 Reorganização do serviço de limpeza das ruas 

 

 Aquisição de um computador e monitor LCD 

 Aquisição de uma máquina fotográfica CANON 

 Aquisição de um videoprojector EPSON 

 Aquisição de uma secretária para o Salão Nobre 

 Aquisição de material de segurança individual 

 Aquisição de equipamento de som portátil 

 Aquisição de faixa promocional da JF de PSM 

 

 Curso de formação para a actividade agrícola (Aplicação de fitofarmacêuticos) 
 Criação e divulgação do website oficial www.jf-povoasaomiguel.pt 

 Reorganização interna (continuação) 

 Candidaturas aos programas CEI e CEI+ do IEFP 

 Elaboração e aprovação do Regulamento de Mérito Escolar (novo!) 

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

 Sessões de esclarecimento sobre a nova Lei da Protecção da Floresta (Póvoa e Estrela) 

 Levantamento de toda a sinalização de trânsito da freguesia 

 Vistoria técnica às habitações em ruína da freguesia 

 Marcação de reunião de trabalho com a EDIA, SA. 

 Participação e ajuda em vários eventos culturais 

 Edição e divulgação do 2º Boletim da Junta 

 
Tarefas em curso: 
 Estudo de implantação da futura Casa Mortuária 

 Repintura de todas as passadeiras para peões da freguesia 

 Estudo de requalificação da zona envolvente do cemitério 

 Levantamento da numeração de todas as sepulturas dos cemitérios da freguesia 

 Limpeza e cobertura do Poço Velho 

 Construção de rampa de acesso ao Mercado 

 Construção de rampa de acesso à Junta antiga 

 Construção de rampa de acesso à actual casa mortuária 

 Colocação e pintura dos mastros das bandeiras oficiais 

 

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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Estatísticas de Atendimento (26/12/2017 — 28/2/2018) 

 

 

Tratamento de Resíduos / Depósito da Junta 
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Devido às normas e legislação nacional e europeia sobre a politica do tratamento dos resíduos e protecção do 

ambiente, esta Junta preparou um espaço de separação de resíduos na Herdade da Coutada que funciona como 

DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS para depois proceder ao encaminhamento para os operadores licen-

ciados. 

 

São aceites os seguintes tipos de resíduos, devidamente separados: 

 Madeiras não tratadas 

 Móveis, cadeiras, sofás, colchões 

 REEE (máquinas de lavar, frigoríficos, TV, rádios, computadores, etc.) 

 Metais, bidões, sucatas 

 Resíduos verdes (e caniços / paus) 

 Pneus 
 

Não podem ser aceites, sob pena de incorrer em pesadas sanções/coimas: 

 Plásticos e embalagens 

 Papel e papelão 

 Panos de azeitona e manguitas de rega 

 Resíduos agrícolas 

 Pilhas e baterias 

 Vidros 

 
Funcionamento: 

 Cada pessoa é responsável pela separação dos resíduos e pela requisição do serviço na secretaria da Junta; 

 O funcionário responsável verifica o tipo de resíduo e o acondicionamento do mesmo; 

 A carga é depois acompanhada ao recinto e depositada no local apropriado. 

Quanto aos entulhos (terras, alvenaria, telhas), a Junta informa periodicamente os locais disponíveis para despejo. 

Nota: O entulho não pode estar misturado com RDC— restos de construção (canas, paus, metais, etc.) 
 

RESPEITE O AMBIENTE ! 

EITE AS COIMAS! 

MANTENHA A FREGUESIA LIMPA. 

54
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6513
1
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16
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Cópias Emprego Viat ligeira

Salão Reunião Balança/Lixo

Atestado Certidão/Declarações Informações

Ocorrência Computador Vida

Fax Livros Taxas/Licenças

Recenseamento Formação Outros

160

743

Restantes CTT



 

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 

GDP—Louredense FC  3-1 

GDP— União Serpense  2-0 

CD A-do-Pinto—GDP  1-6 

GDP—GD Faro Alentejo  1-0 

GD Odivelas—GDP  1-3 

GDP—CCD Trindade  2-0 

GDC Mombeja—GDP  5-0 

GDP-GF Santo Aleixo  5-0 

CP Quintos-GDP   2-2 

 Classificação do Inatel em 24/3/2018 

(BEJA) 
 

GRUPO A 

  

1º   Faro do Alentejo 48 18  

2º  Louredense  40 18  

3º  G D P  38 18 

4º  Trindade  31 18  

5º  União Serpense 31 18  

6º  Odivelas  30 18  

7º  Santo Aleixo  15 18 

8º  A-do-Pinto  15 18  

9º  Quintos  10 18  

10º Mombeja    3 18  

- Vistoria por parte da CMM. Foi no dia 1 de Março que recebemos os técnico especialistas para um contacto com os 

problemas de casas em ruínas e que representam perigo de ruir. A visita de trabalho decorreu na Póvoa e na aldeia da 

Estrela. Ficamos a aguardar o relatório e consequente desenvolvimento desta matéria inconveniente em termos urba-

nísticos, ambiental e perigo para a segurança pública. 

 

- Dado que algumas pessoas nos interrogam quando procedem à marcação das vias Póvoa —> Mourão e Póvoa —> 

Estrela (estradas municipais), a Junta tem a informar que desde Novembro informámos os serviços da CMM sobre 

esse problema passível de gerar acidentes e danos para pessoas e bens e que aguardamos intervenção. 

 

- A Assembleia Municipal de 23/2/2018 aprovou os documentos dos acordos de execução e de cooperação, bem o 

contrato interadministrativo entre a CMM e as juntas de freguesia do concelho. Assim, depois de aprovados em 

Assembleia de Freguesia, entram em vigor no dia 1/Abril do presente ano e vigoram até ao final do corrente ano. 

 

- A Assembleia de Freguesia de 23/3/2018, em sessão extraordinária, que teve como ponto único a apresentação, dis-

cussão e votação dos acordos já referidos, aprovou os três documentos por unanimidade. 

 

- A D. Matilde Santana Garrotes e o Sr. António Garrotes Begucho cederam uma faixa de terreno junto ao cami-

nho para o cemitério da sede de freguesia. Neste caso, a sua atitude vem beneficiar não só a Junta que lhe fez o pedi-

do, como toda a população, permitindo alargar e requalificar o acesso principal ao cemitério que é um problema já 

antigo. Em nome da freguesia, aqui deixamos o nosso: Muito obrigado aos dois!  

 

- Na aldeia da Estrela foi já constituída a Comissão de Festas que tomará a cargo as tarefas de organização dos feste-

jos em honra da Padroeira, Nossa Senhora da Estrela, e que contará naturalmente com o apoio da Junta de Freguesia.  

 

- Durante o mês de Abril, a Junta vai proceder à alienação em hasta pública de sucata diversa que se encontra disper-

sa pela área da freguesia. 

 
- Estamos a aguardar a encomenda de chão de impacto para a, já atrasada, montagem do escorrega no Jardim de Infância. 

Sabia que? 

A aldeia da Estrela no ano de 1600 tinha 6 fogos, ou seja, cerca de 25 habitantes. 


