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Reunião com a EDIA 

30/06/2018 

Boletim Informativo nº 3 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

Visita Pastoral 

 

No dia 16/06/2018, a Freguesia recebeu a visita pastoral do Sr. Bispo da Diocese de Beja, D. 

João Marcos. Pelas 10.00 horas, no Salão Nobre desta Junta, ocorreu a cerimónia de boas vin-

das e entrega de lembranças por parte das pessoas e Associações Culturais presentes. Seguiu-

se uma visita a alguns paroquianos e também à Igreja Matriz do Orago São Miguel, onde se 

constatou o estado preocupante de fendas nas paredes do imóvel, os apoios dos sinos, bem 

como a degradação dos frescos, datados do século XVI. Seguiu-se um almoço de confraterni-

zação no salão da Casa do Povo e depois a comitiva rumou à aldeia da Estrela, onde foi cele-

brada missa e uma visita aos paroquianos. 

Agenda: 

27/4 –Laço Azul 

2/5—Dia da Mãe 

22/5—Passeio cultural 

29/5—Workshop “Buinho” 

1/6—Dia da Criança 

4/6—Reunião com EDIA 

9/6—Encontro de Grupos 

Corais 

16/6—Visita Pastoral do 

Sr. Bispo de Beja 

21/6—Festa de Final de 

Ano Lectivo 

23/6—Mastro de S. João 

26/6—Assembleia Munici-

pal no Sobral da Adiça 

28/6—Assembleia de Fre-

guesia 

6/7—VI Torneio Futebol 5 

9/7—Workshop Buinho II 

19/7 - Festas de Moura 

27/7—Festas da Estrela 

 
04/06/2018 

O encontro teve lugar na aldeia da Estrela, 

no salão da Associação de Moradores, e 

serviu para debater vários temas de inte-

resse para esta freguesia .O Presidente da 

Junta elencou os problemas mais eminen-

tes,  nomeadamente: a gestão do território; 

conceito de aldeias ribeirinhas; defesa e 

divulgação do património natural e cultu-

ral; criação de infraestruturas para o turis-

mo; terrenos sobrantes; entre outros 

assuntos. Além do presidente José Pedro 

Salema, estiveram presentes Álvaro Aze-

do, presidente da CMM, Vereador e res-

ponsável pelo Dep. Urbanismo e três 

membros da Associação de  Moradores. 



Associativismo 
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Novos Serviços e Apoios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Excerto do Regulamento) 

XI Passeio a Cavalo da Ass. Equestre de PSM 2º Encontro de Grupos Corais 



Escolas 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 2018 
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FESTA DE FINAL DE 

ANO LECTIVO 

2017/2018 

01/06/2018—Comemoração do Dia Mundial da Criança 
Escola EB1 e J.I. 



 

Obras , Melhoramentos e Aquisições (Entre 29/Mar/2018 e 30/Jun2018) 

Propriedade: Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel 

 Montagem de um escorrega no Jardim de Infância 

 Aplicação de herbicidas nas áreas públicas da freguesia 

 Corte e poda das árvores e arbustos na aldeia da Estrela 

 Corte e abate dos eucaliptos na zona da ETAR 

 Construção de sepulturas/ocos nos dois cemitérios 

 Reparação da iluminação exterior na Igreja da Estrela 

 Obras nos balneários do campo de jogos 

 Inicio de obras no acesso ao cemitério de PSM 

 Reparação do Tractor  JOHN DEERE 

 Reparação do tractor HOLLAND 

 

 Aquisição de máquina para limpeza de bermas e valetas ROCHA 

 Aquisição de novo sistema informático/gestão autárquica SNC-AP 

 Aquisição de novo sistema de alarme SECURITAS 

 Aquisição de material de segurança individual 

 Aquisição de material de protecção contra incêndios 

 Aquisição de uma roçadora STHILL 

 Alienação de sucata diversa 

 Alienação de um tractor FIAT 765C 

 

 Levantamento/ordenamento da numeração de todas as sepulturas do cemitério de PSM 

 Levantamento/regularização de todo o património imóvel da Junta de Freguesia (cont.) 

 Recolha dos monstros domésticos 

 

 Curso de formação para a actividade agrícola (Condução de Máquinas Agrícolas em Segurança) 

 Reorganização interna  / Arquivos (cont.) 

 Candidaturas aos programas CEI e CEI+ do IEFP 

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

 Participação e ajuda em vários eventos culturais e desportivos 

 Edição e divulgação do 3º Boletim da Junta 

 
Tarefas em curso: 

 

 Estudo de implantação da futura Casa Mortuária (cont.) 

 Repintura de todas as passadeiras para peões da freguesia 

 Limpeza e cobertura do Poço Velho 

 Desbaste dos eucaliptos na mata da Praça de Touros 

 Colocação de novo mastro na fachada da sede da Junta 

 Reparação dos bancos de jardim nos espaços públicos 

 Reparação das portas da capela do cemitério da Estrela 

 Organização das Festas de Nª Sª da Estrela 

 Filme promocional da freguesia 

 

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 (01/03/2018 — 31/5/2018) 

 

 

Artesanato / Workshop 
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29/05/2018 

 

Parceria entre a Junta de Freguesia e o projec-

to Terra Gente - CLDS-3G de Moura. 

 

No salão da Casa do Povo, o formador Sr. 

António Perfeito passou os saberes da arte de 

trabalhar o buinho. 

 

Vamos organizar o 2º Workshop Cadeiras de 

Buinho no dia 09/07/2018 no mesmo local, 

pelas 14.30 horas. 

 
 

 

 

 

 

Licores Artesanais 
 

Concurso de 

23/06/2018 

 

Vencedora: Antónia 

Franco 
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Desporto e Festas 

Últimas Notícias 
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- Agradecimento público ao Sr. Raul Martinho Salvador Caeiro pela disponibilização gratuita de terreno particular 

sito na Rua da Igreja para afectação ao domínio público / Parque de Estacionamento. Obras a começar em breve. 

 

- Agradecimento público ao Sr. Joaquim da Palma Guerreiro pela colaboração e empréstimo de tractor particular 

para efeito de testes da nova máquina para limpeza das bermas e valetas da freguesia. 

 

- Durante cerca de três semanas foi efectuado todo um trabalho minucioso de levantamento de todas as sepulturas no 

cemitério da sede de freguesia. Foi uma tarefa que envolveu apenas o pessoal desta Junta, nomeadamente: Célia Brá-

zio Aresta, António Miguel e o seu presidente. A partir dos próximos meses será possível ter uma gestão informatiza-

da de todo o cemitério. Seguirá depois um período de reclamação/legalização para as sepulturas em situações desco-

nhecidas e em mau estado. 

 

- Ocorreu no dia 30 de Junho a sardinhada de São João, comemorada nas instalações da Associação de Moradores da 

Estrela, com o apoio da Junta de Freguesia. 

- Na aldeia da Estrela, dado que não foi possível constituir uma Comissão de Festas para 2018, a Junta de Freguesia 

deliberou tomar por sua conta essa tarefa para manter com dignidade a tradição das Festas em Honra de Nossa 

Senhora da Estrela. Assim, estarão garantidas todas as cerimónias religiosas bem como a animação musical e o 

rebentamento de fogo de artificio. 

 

- Nos próximos meses vai ser possível o ordenamento do fornecimento de água da rede a todos os interessados que 

possuem “Currais” na Coutada.  

 

- A Junta está a preparar um conjunto de actividades de ATL DE VERÃO para ocupar as crianças dos 5 aos 12 anos. 

Sabia que? 

O Castelo das Juntas, actualmente em ilha, foi palco de batalhas do tempo do Sertório contra o exército romano (séc. III aC) 

A Comissão de Festas 2017/18 instalou, com a colaboração 

desta Junta, o Mastro de São João no  Terreiro (Largo Luís 

de Camões). Sábado, 23/06/2018. 


