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FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

Homenagem  

Agenda: 

2/02—Concerto d’ Inverno 

4/2—Exposição 

1/03—Desfile de Carnaval 

das Escolas 

 

9/03—Dia da Mulher 

18/3—Marcha Lenta 

20/3—Dia da Árvore 

30/03—Homenagem ao 

Soldado da Estrela 

 

30/3—Feira do Livro 

 

31/3—Motocross 

21/4—Páscoa 

24/4—Assembleia de Fre-

guesia 

25/4—25 de Abril 

 

29/4—Assembleia Munici-

pal 

Muito boa tarde a todos os presentes, 

Quero começar por saudar o Sr. Vice-presidente da C. M. de Moura, 

Saudar o Sr. Representante da arma de infantaria do exército português / RI1 de Beja,  

Saudar o Sr. Padre Carlos, 

Saudar a Associação de Moradores da Estrela, 

Saudar as restantes Associações, 

Saudar os familiares directos e 

Saudar os amigos e a população em geral. 

 

Em nome da Freguesia de Póvoa de São Miguel, dou-vos as boas-vindas e desde já agradeço a 

presença de todos vós. 

Honra-nos a vossa presença e orgulha-nos o facto de juntarmos neste espaço, autoridades civis 

e militares, para homenagear um soldado combatente da chamada Guerra do Ultramar ou Colo-

nial, que decorreu entre os anos de 1961 a 1974. 

Estamos aqui, antes de mais nada, para prestar o nosso respeito e a homenagem a um herói. 

Não estamos aqui apenas para relembrar o passado, estamos aqui para relembrar e homenagear, 

a grandeza dos que lutaram por Portugal, os que partiram um dia e deixaram para trás as suas 

aldeias, a família e os amigos. Pobre de um país que não lembre aqueles que por ele deram 

tudo. 

Ao nosso soldado Joaquim Carapêncio Caeiro, devemos a admiração da mais nobre dádiva 

que pode haver. Ele deu tudo o que tinha para dar, até deu a própria vida por um país, longe da 

sua aldeia e da sua gente. 

O momento não é de muitas palavras, é mais de sentimento e louvor. Por isso termino, uma vez 

mais agradecendo a todas as autoridades e entidades, aos familiares e à restante população a 

sua presença, aproveitando para vos transmitir que foi com imenso orgulho e sentido de dever 

que esta Junta promoveu convosco esta devida homenagem a um dos nossos ilustres e corajo-

sos combatentes, a um dos nossos heróis que nunca, mas nunca, será esquecido. 

Razão já teve Camões quando disse (Canto VIII / Estrofe 32 dos Lusíadas): 

“… Ditosa pátria que tal filho teve!” 

(Discurso do Presidente da JF) 

 

30/03/2019 

 

Aldeia da Estrela 



Dia Internacional da Mulher 
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Feira do Livro / Moura 

 

 

 

07/04/2019 

Padrinhos de Leitura 

Cerimónia de entrega dos diplomas às entidades colaboradoras como “padrinhos de leitura”. 

 

A Junta de Freguesia aderiu mais um ano à iniciativa, contribuindo assim para um melhor acesso das crianças ao 

mundo dos livros e da leitura. Seguiu-se a foto de encerramento da edição 2019 da Feira do Livro / CMM. 

 

09/03/2019 
 

Decorreu no Salão da Casa do Povo a comemora-

ção do Dia da Mulher, preenchido com palestras 

sobre a condição da Mulher; com animação 

musical e com um lanche convívio. 

Na aldeia da Estrela as mulheres organizaram um 

jantar convívio num restaurante. 

 

Não faltaram as flores! 

Um dia em cheio para o reconhecimento do papel 

da mulher na sociedade. 



Escolas 
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Projecto Despert@rte-E7G 

Vigência: 

1/03/2019 

a 

31/12/2019 

 

 

A Junta é parceira no projecto de cariz comunitário, promovido pela ADCMoura, e que integra três objectivos específicos: a 

promoção do sucesso escolar, o aumento da empregabilidade e a dinamização, participação e cidadania. 

Desfile de Carnaval 

01/03/2019 

 

As escolas da freguesia prepararam os alunos para um des-

file carnavalesco que animou as ruas da aldeia. 

 

Parabéns a todos os intervenientes, a todos os alunos, assis-

tentes operacionais, monitores, pais e professoras.  

Dia Mundial da Árvore 

20/03/2019 
 

A comunidade escolar levou a efeito mais uma actividade 

na EB1 em sintonia com a data comemorativa. 
Com a ajuda das professoras, as crianças puderam preparar o ter-

reno e plantar aromáticas e outras. 

Agora falta o mais trabalhoso: assegurar a manutenção para 

se chegar às colheitas...  

EXPOSIÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 

 

 

De 04/02 a 27/02/2019 

 

 

Esteve patente ao público no Salão Nobre 

da Junta de Freguesia 

Exposições 



 

Obras , Melhoramentos, Aquisições e Projectos (Entre 1/Jan e 31/Mar/2019) 

Propriedade: Junta de Freguesia de Póvoa de São Miguel 

 

 Corte e poda das árvores e arbustos na freguesia 

 Obras de melhoramento no campo de jogos 

 Colocação de novas placas direccionais 

 Ordenamento e desbaste na mata do recinto da praça de touros 

 Recolha periódica dos monstros domésticos 

 Aquisição e instalação do cortinado do palco do salão da Casa do Povo 

 

 Aquisição de material de segurança individual 

 Aquisição de material de rega 

 Aquisição de sinalética 

 

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

 Reorganização interna  /  Novo sistema informático (cont.) 

 Candidatura aos programas CEI e CEI+ do IEFP 

 Acolhimento de estagiário do curso da COMOIPREL EM 

 Acolhimento de três estagiários do curso do IEFP 

 Acção de Formação em transportes especiais para funcionário 

 Participação e ajuda em vários eventos culturais e desportivos 

 Edição e divulgação do 6º 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 

 Projectos de requalificação das entradas da aldeia (Norte e Sul) 

 Projecto de optimização de instalações e serviços 

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

colectiva 

 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 

 Remodelação/substituição dos bancos no Largo Capa Rota 

 Fornecimento/instalação de água da rede para manutenção do “parque da aldeia” 

 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 (01/12/2018 — 31/03/2019) 

Desporto 2018/2019 
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CAMPENATO DISTRITAL DE INFANTIS 

 

AF Beja—Séries 2ª Fase - Série C Fut.7 Jun.D S13 2018/19  
 

 
 

 

SENIORES 

 

Inatel Beja —Taça 2018/19  

FINAL: 

 

 
 

 

 

A Junta de Freguesia disponibiliza gratuitamente um autocarro de passageiros para quem quiser acompa-

nhar e apoiar a nossa equipa do GDP na deslocação a Beja. 

   P J V E D GM GS DG  

1  Guadiana 22 9 7 1 1 62 22 +40  

2  Aldenovense 22 10 7 1 2 51 27 +24  

3  Despertar SC C 17 9 5 2 2 36 23 +13  

4  Serpa 16 10 5 1 4 60 29 +31  

5  Aljustrelense 15 10 5 0 5 63 38 +25  

6  GDC Alvito 3 9 1 0 8 16 105 -89  

7  GD Povoense 1 9 0 1 8 13 57 -44  

04/05/2019  16:00 h CDC Cavaleiro 

  

https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=33372&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=33372&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=33372&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=33372&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=33372&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=33372&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=33372&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=25927&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25927&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25927&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25927&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25927&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25927&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25927&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=232843&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232843&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232843&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232843&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232843&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232843&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232843&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=25930&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25930&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25930&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25930&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25930&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25930&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=25930&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=28042&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=28042&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=28042&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=28042&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=28042&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=28042&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=28042&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=27061&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=27061&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=27061&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=27061&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=27061&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=27061&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=27061&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=232722&epoca_id=148
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232722&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232722&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232722&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232722&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232722&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=130019&equipa=232722&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/match.php?id=6514129
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18309&epoca_id=148


 

Prova de Motocross 2019 

Últimas Notícias 
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- A 37ª edição da Volta ao Alentejo, na 1ª etapa entre Montemor e Moura, passou pela Póvoa de S. Miguel no dia 20 

de Março. 

- Decorre a 24 de Abril mais uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia. 

- Agradecimento a todos os alunos-estagiários que cumpriram com muito bom aproveitamento os respectivos está-

gios nas nossas instalações. 

 

- Agradecimento público à Padaria Cantinho e à Padaria Neves pela oferta de bolos para a comemoração do Dia 

Internacional da Mulher. 

 

- Ajuda à entrega do IRS 2018: Está disponível nas instalações da sede desta Junta um computador com acesso ao 

Portal das Finanças, diariamente das 9.30 às 12.00 e das 14.30 às 17.00 horas, para facilitar o preenchimento e entre-

ga da declaração de IRS individual ou familiar, sem qualquer custo. Em caso de necessidade podem os interessados 

recorrer ao técnico de ajuda presencial todas as quartas-feiras entre as 14.30 e as 17.00 horas. 

 

- Alerta para o problema de esgotos na zona do campo de jogos (baliza Sul), situação que em conjunto com os técni-

cos da CMM estamos a tentar encontrar uma solução rápida e definitiva para um problema já antigo. 

 

- A Junta aguarda para breve a chegada das máquinas e da equipa que vai permitir a reparação/melhoramento de 

vários caminhos agrícolas na freguesia. 

- Comemoração do 45º aniversário do 25 de Abril nas aldeias da freguesia (Ver Programas) 

 

31/03/2019 
 

As provas de motocross decorreram sem 

incidentes e as condições atmosféricas favo-

receram o piso da pista. 

 

Parabéns aos pilotos de todos os escalões. 

 

Parabéns a toda a organização, à Ass. MX 

Póvoacross, sem esquecer os funcionários da 

Junta e os técnicos da CMM. 

 

Parabéns aos vencedores! 
 

 

 

 


