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Agenda: 

17/10—Reunião com Asso-

ciativismo 

 

16/11—Feira Cultural / 

Prova de Vinhos 

1/12—Homenagem ao Sol-

dado da Estrela 

7/12—XVII Feira da Vinha 

e do Vinho / Amareleja 

12/12—Castelo Encantado 

em Moura 

13/12—Teatro infantil no 

AEA 

14/12—Final do 1º Período 

lectivo 

 

21/12 – Almoço de Natal  

21/12—Assembleia de Fre-

guesia 

 

24/12—Missa de Natal 

 

Nesta quadra festiva e reu-

nião de famílias, a Junta de 

Freguesia endereça sinceros 

votos de BOAS FESTAS e 

FELIZ ANO NOVO a toda 

a população da freguesia e 

aos amigos, vizinhos e visi-

tantes. 

 
Não deixem de visitar o fantás-

tico presépio levado a efeito 

pelos nossos funcionários. 

Parabéns a todos, em especial à 

Antónia Silvestre, ao Silvestre 

e ao Joaquim Teodóso. 

Com a publicação em Diário da 

República, dia 14/11/2018, ficou 

concluído o processo de regulariza-

ção dos trabalhadores precários 

(PREVPAP). 

O processo permitiu completar o 

quadro de pessoal desta Junta, com a 

entrada dos funcionários Antónia 

Silvestre (Assistente Operacional) e 

Célia Brásio Aresta (Assistente Téc-

nica). 
 

Às novas funcionárias desejamos votos 

de uma carreira de sucesso no serviço 

público. 

  



Feira Cultural / Prova de Vinhos 2018 
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Homenagem ao Soldado 

 

Evento que decorreu entre 16 e 18 de Novembro no salão da Casa do Povo. 
 

Entrega dos prémios da Prova de Vinhos (Tintos): 

1º Lugar —> António Carrilho 

2º Lugar —> António Barras Casemiro 

3º Lugar —> José Miguel Fialho 

 

 

 

 

 

Por motivos de força maior, a cerimónia de homenagem pro-

gramada para o dia 1/12/2018 teve, à ultima hora, de ser cance-

lada. 

 

 

Assim, logo que a Junta e os familiares encontrem uma nova 

data, o evento será anunciado e realizado como inicialmente 

previsto na aldeia da Estrela. 

 

 

Durante o primeiro semestre de 2019 estamos também a pla-

near as devidas homenagens aos restantes soldados da Fregue-

sia que perderam a vida na guerra. 
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O GRUPO DE FORCADOSAMADORES 

DE PSM comemorou em 2018 quinze anos de 

actividade. 

O GFAPSM possui já um historial de valentia 

e garra que tem espalhado e deixado marca 

pelas praças de touros de Portugal e de Espa-

nha. 

 

As tardes nem sempre foram de glória, mas 

souberam aprender a fortalecer os laços que os 

unem, sendo essa uma das grandes virtudes 

deste colectivo. 

 

De salientar que actualmente o grupo se 

encontra em plena renovação e dispões de 

jovens muito promissores nesta arte da pega 

rija. 

 

Associamo-nos a dar os merecidos parabéns 

pelo passado histórico e continuamos atentos 

ao vosso bom desempenho. 

Pela nossa parte, podem contar com o apoio 

constante, mas dentro das nossas possibilida-

des. 

Agradecimentos a todos e em especial aos 

cabos Reinaldo Fialho e André Batista. 

Bem hajam! 

Boa temporada de 2019! 

Dia 22/12 decorreu no salão da Casa do Povo mais uma edição do Jantar de Natal do GDP (Grupo Desportivo 

Povoense). 
A festa foi animada com a entrega de prémios e também das prendas de Natal aos jogadores, além de muita música. 

A Junta faz votos de uma excelente campanha desportiva para ambas as equipas que estão a disputar as provas regionais e 

deseja a todos os elementos e respectivas famílias um FELIZ NATAL e ÓPTIMO ANO NOVO! 



 

Obras , Melhoramentos, Projectos e Aquisições (Entre 15/Out/2018 e 31/Dez/2018) 

Propriedade: Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel 

 

 Corte e poda das árvores e arbustos na freguesia 

 Obras no campo de jogos 

 Obras no acesso ao cemitério de PSM 

 

 

 Transferência para o património da JF da antiga Escola da Freixeira 

 Aquisição de material de segurança individual 

 Aquisição de tintas e diluente 

 Aquisição de sinalética 

 

 

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

 Recolha periódica dos monstros domésticos 

 Conclusão do processo de Regularização dos Precários (PREVPAP) 

 Reorganização interna  / Arquivos / Novo sistema informático (cont.) 

 Candidatura aos programas CEI e CEI+ do IEFP 

 Participação e ajuda em vários eventos culturais 

 Edição e divulgação do 5º Boletim da Junta 

 

 

Tarefas em curso: 
 

 Estudo de implantação da futura Casa Mortuária (cont.) 

 Legalização/Registo na Conservatória do loteamento “Urbanização da Coutada” 

 Negociação com USLBA para conclusão do contrato de arrendamento do Centro de Saúde 

 Estudo de projectos de requalificação das entradas da aldeia (Norte e Sul) 

 Elaboração de projectos/candidaturas para modernização dos espaços e equipamentos de utilização 

colectiva 

 Colaboração com a CMM no processo de abastecimento de água da rede aos “currais da coutada” 

 Elaboração do Regulamento do uso e ocupação da Herdade da Coutada (cont.) 

 Regulamento de atribuição de títulos honoríficos da freguesia (cont.) 

 Colocação de barreiras limitadoras de velocidade (novo!) 

 Repintura de todas as passadeiras para peões da freguesia 

 Reparação das portas da capela do cemitério da Estrela 

 Limpeza e cobertura do Poço Velho 
 

 

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 (01/10/2018 — 30/11/2018) 

 

 

Desporto 2018/2019 
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CAMPENATO DISTRITAL DE INFANTIS 

 AF Beja Série B — Fut.7 Jun.D S13 2018/19  
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Livros

25,15
%
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%

Restantes CTT

  Equipas P J V E D GM GS 

1 Despertar SC B 19 8 6 1 1 34 5 

2 Desp. Beja B 18 8 6 0 2 42 15 

3 Barrancos FC 17 8 5 2 1 36 16 

4 Piense 17 8 5 2 1 33 13 

5 Moura 16 8 5 1 2 35 20 

6 Serpa 9 8 3 0 5 22 30 

7 Amarelejense 6 8 2 0 6 12 32 

8 Aldenovense 3 8 1 0 7 17 43 

9 GD Povoense 0 8 0 0 8 2 59 

CAMPEONATO INATEL 
FASE DE GRUPOS  GRUPO A 

    

  Equipas J P 

1 Louredense FC 7 21 

2 GD Povoense 7 16 

3 Rituais D´aldeia CF 7 13 

4 CD A-do-Pinto 6 9 

5 CCD Trindade 7 6 

6 CCRDCP Quintos 7 4 

7 CF Santo Aleixo 7 1  

 

https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=25934&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25934&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25934&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25934&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25934&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25934&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25934&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=98392&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=98392&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=98392&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=98392&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=98392&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=98392&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=98392&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=33371&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33371&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33371&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33371&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33371&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33371&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33371&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=25932&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25932&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25932&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25932&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25932&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25932&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25932&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=25929&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25929&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25929&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25929&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25929&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25929&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25929&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=25930&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25930&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25930&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25930&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25930&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25930&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25930&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=33373&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33373&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33373&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33373&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33373&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33373&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=33373&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=25927&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25927&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25927&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25927&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25927&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25927&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=25927&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=232722&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=232722&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=232722&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=232722&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=232722&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=232722&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=127745&equipa=232722&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=128584&fase=121537&grupo=17867
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18282&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=77899&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=224022&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18281&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18289&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18284&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=33256&epoca_id=148


 

Pelo segundo ano consecutivo, a Junta de Freguesia esteve presente com um stand na Feira da Vinha em 

Amareleja, certame que contou a presença do Sr. Secretário de Estado das Florestas, Miguel J. Freitas. 

 

Está bem patente a qualidade do nosso expositor, onde constam peças de artesanato de grande qualidade, 

nomeadamente: rendas de bilros, bordados, “talegas”, licores, livros e brindes. Além disso, os nossos 

vinhos da talha marcaram posição. 

 

Agradecer a colaboração das artesãs / POVARTE; dos produtores Francisco M. Franco, José Manuel 

Neves e Martinho Aresta. Agradecimento especial para os funcionários Célia Brásio Aresta e António 

Miguel Lavado. 

XVII Feira da Vinha e do Vinho 

Últimas Notícias 
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- Decorreu no dia 21/12/2018 a Assembleia de Freguesia que, além de outras medidas, aprovou os documentos pre-

visionais e o Mapa de Pessoal para o ano de 2019. 

 

- A Associação de Moradores da Estrela elegeu novos corpos sociais. 

 

- A partir de 10/12/2018, a Junta de Freguesia tomou posse da antiga Escola da Freixeira, faltando apenas assinar o 

documento de comodato entre esta Junta e a C.M. Moura. 

 

- Decorreu no dia 21/12 o Almoço de Natal da Junta de Freguesia. 

 

- Reconhecimento à ASAMIL pela vontade e disponibilidade para a organização de alguns eventos nesta freguesia. 

 

- Agradecimento ao Sr. Manuel Papau Caeiro pela cedência de dois fardos de palha para a construção do presépio. 

Sabia que? 

Em 1489, D. João II passou carta de privilégios a Afonso Mendes e aos moradores na Póvoa. 


