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Devido a um coronavírus SARS-COV-2 que provoca infecções respiratórias e que terá 

tido origem algures na China, e à sua rápida propagação, a OMS declarou estado de 

pandemia em 11 de Março 2020. 

No seguimento, os governos e as autarquias adoptaram medidas e restrições individuais 

e sociais. 

Em Portugal, o PR declarou o estado de emergência nacional em 19 de Março. Em 3 de 

Maio foi declarado o estado de calamidade e está previsto que dia 18 de Maio a abertu-

ra de várias actividades económicas e que os espaços públicos retomem a normalidade 

dentro de algumas restrições e medidas de prevenção. 

Até esta data não há pessoas infectadas na freguesia. (Cont. pag. 8 e 9) 

Agenda: 

25/2 - Carnaval  

 

6/3—Visita do INATEL 

 

8/3 - Dia da Mulher 

 

19/3—Estado de emergência 

 

12/4 - Dia de Páscoa 

 

25/4 - 25 de Abril 

 

1/5 - Dia do Trabalhador 

 

3/5 - Dia da Mãe 

 

3/5—Estado de calamidade 

 

5/5 - Dia da Língua Portugue-

sa 

 

18/5—Edição do Boletim 9 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comemoração possível e evocação da data histórica. 

Pandemia Covid-19 

Distribuição gratuita 
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OBRAS EM CURSO 

 

 

CEMITÉRIO DA SEDE DA FREGUESIA 

 
 

Está em fase final a construção de um novo 

bloco de sepulturas/ocos constituído por um 

conjunto de 22 sepulturas. 

 

Adentro da obra, está incluído a reparação 

do pavimento de forma a drenar eficiente-

mente as águas pluviais. 

 

Está também previsto melhorar a drenagem 

das águas noutros pontos do cemitério. 

 

 

ESPAÇOS VERDES 
 

 

Foram feitos melhoramentos, cortes e limpe-

za dos espaços verdes na zona Sul exterior 

do recinto da Praça de Touros. 

 

Com a colaboração do IEFP de Beja; do for-

mador Engº José Pedro e dos formandos do 

Curso de Jardinagem, foi possível fazer a 

manutenção e melhorar aquela zona verde. 

 

CAMPO DE JOGOS 
 

Foi concluída a 2ª fase das obras de melho-

ramentos no recinto do campo de jogos 25 

de Abril. Regularização do piso junto ao Bar 

e bancada nova. 

 

Desta vez, com muito agrado, a Junta regista 

a voluntariedade de um grupo de jogadores 

do GDP que ajudaram na serventia. 

 

Que seja para continuar, é este o verdadeiro 

espirito do associativismo! 

Parabéns GDP. 
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VISITA DA FUNDAÇÃO INATEL 

No dia 6 de Março, a Fundação Inatel, na sequência do Prémio “Aldeia dos Sonhos” atribuído em 2019 à aldeia da 

Estrela, efectou uma visita convívio a esta aldeia ribeirinha da nossa freguesia. 

O programa contou com um pequeno passeio de barco e um almoço de confraternização promovido pela CMM, no 

salão nobre da Associação de Moradores. 

Durante a visita a Fundação Inatel apresentou os destinos possíveis para um passeio/excursão de dois ou três dias 

para as pessoas residentes na aldeia. 

 

Dada a situação de pandemia, o programa está suspenso mas fazemos votos para que a merecida excursão se efec-

tue logo que possível. 
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DIA DA MULHER - 2020 

No dia 8 de Março, decorreu mais uma vez no salão da Casa do Povo a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Uma data 

histórica e de grande significado social e não só. 

Este ano a Junta contou com a parceria dos novos corpos socias daquela colectividade. Após o almoço e a entrega de flores, a 

animação musical esteve a cargo do nosso já bem conhecido Juan Vasquez (João do Tauro). 



ESCOLAS 
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Obras , Melhoramentos, Aquisições e Projectos (Entre 2/Jan e 30/Abril/2020) 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

 

 Corte e poda das árvores e arbustos nas aldeias da freguesia 

 Recolha semanal dos monstros/monos domésticos 

 Colaboração na obra na sede da AME da aldeia da Estrela 

 Rampa de acesso a cadeira de rodas na Rua da Coutada / apoio social 

 Obras de melhoramento no campo de jogos — 2ª fase (com o apoio do GDP) 

 Limpeza das ervas daninhas 

 Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

 

 

 Regularização/Registo de todo o património imóvel da Junta de Freguesia (cont.) 

 Participação e ajuda em vários eventos culturais e desportivos 

 Assinatura de protocolo com o Grupo de Forcados de PSM 

 Elaboração de um Plano de Contingência / COVID-19 

 Edição e divulgação do 9º Boletim da Junta de Freguesia 

 Distribuição de Leite Escolar aos alunos 

 Impressão e entrega de material didáctico ao alunos da freguesia 

 Distribuição de máscaras à população 

 

 

Tarefas em curso: 
 

 Construção de sepulturas / ocos e reparação do piso no cemitério de PSM 

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

 Contrato de arrendamento do Centro de Saúde com a USLBA 

 Projecto de optimização de instalações e serviços (projecto na CMM / USLBA) 

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

 Colocação de barreiras limitadoras de velocidade (projecto na CMM) 

 Instalação de água da rede para manutenção do “parque da aldeia” (Aguarda serviço da CMM) 

 Projecto da nova Casa Mortuária (em curso na CMM) 

 Reparação dos caminhos rurais e algumas travessas (Suspenso devido à pandemia) 

 

 

Planeamento: 

 

 Requalificação do acesso ao cemitério / restauração da calçada / passeios e muro de contenção 

 Limpeza e cobertura do Poço Velho 

 Muro de contenção na aldeia da Estrela 

 Conclusão da vedação do campo de jogos e drenagem das águas pluviais 

 Ajardinamento do recinto da Praça de Touros 

 
 

 

Director: António L. Montezo 

Directores adjuntos: Luís Correia Neves e Filipa Batista 

Rua da Igreja, 80     www.jf-povoasaomiguel.pt   Tel: 285 915 131 

7885-259 Póvoa de São Miguel   Fax: 285 915 172   Mail: povoasaomiguel@gmail.com 
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Estatísticas de Atendimento (02/01 — 31/03/2020) 

Desporto 
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ESTATÍSTICAS 

DA  

PROVA 
 

57

47

209

4

24

1

11

2

4

10
25

18 12

2

Atendimento público

Cópias

Viat ligeira

Balança

Atestados/Certidão

Vida

Taxas/Licenças

Espaços

Computador

Livros

Declaraºões

Melhor Ataque Louredense FC  54 Golos 

Pior Ataque GEU Malavado  5 Golos 

Melhor Defesa FC Alvaladense  6 Golos sofridos 

Pior Defesa GDC Mombeja  58 Golos Sofridos 

Mais Goleadas GC Sines  6 Goleadas 

Mais Vitórias GD Povoense  13 Vitórias 

Menos Vitórias GDC Mombeja  0 Vitórias 

Mais Empates GDC Sete  6 Empates 

Menos Empates Louredense FC  0 Empates 

Mais Derrotas GDC Mombeja  13 Derrotas 

Menos Derrotas GD Povoense  0 Derrotas 

Max. Jogos sem Perder GD Povoense  14 Jogos 
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PANDEMIA COVID-19 (cont.) 
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Medidas de restrição e prevenção do COVID-19 

 

POSTO MÉDICO 
As autoridades responsáveis pelo funcionamento do Posto Médico nesta Freguesia decidiram adoptar as medidas: 

Receituário: Quarta de manhã e Quinta de tarde 

 Consultas: Contactar pelo Tel. 285 982 214 

Enfermagem: serão assegurados os domicílios 

 

DEFESA DA FLORESTA 
Limpeza das faixas de combustível  

 

Os proprietários têm até ao dia 31 de Maio para fazer a limpeza seus terrenos, no âmbito das medidas de pre-

venção de incêndios e defesa da floresta. 

Por outro lado, até 30 de Junho, as autarquias garantem a realização dos trabalhos de gestão de combustível 

nos termos previstos na lei, devendo substituir-se aos proprietários m caso de incumprimento. 

A Legislação prevê coimas e contraordenações que vão desde 280 € a 120 mil euros. 

 

HORÁRIOS DOS SERVIÇOS DA JUNTA 
 

Adento das medidas de prevenção e restrições no combate à propagação da pandemia Covid-19, a Junta teve necessidade 

de reorganizar os horários dos serviços: 

Junta F.: Segunda, Quarta e Sexta —> 14.00 às 17.30 horas  

Terça e Quinta —> 9.00 às 12.30 horas 

Correios: Segunda, Quarta e Sexta —> 9.30 às 12.30 horas 

Estrela: Terça e Quinta —> 14.30 às 17.00 horas 

 

EQUIPAMENTOS ENCERRADOS 
 

No seguimento das orientações da DGS e das medidas tomadas pela autarquia, a Junta decidiu proceder ao encerramento 

temporário dos seguintes equipamentos sociais: 

Mercado: Encerrado 

Parque Infantil: encerrado 

Ringue de Futsal: encerrado 

Casa Mortuária: utilização com medidas restritivas 

Artigo 13.º -B  

Uso de máscaras e viseiras  
1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos espaços e estabelecimentos comer-

ciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento ao público e nos estabelecimentos de ensino e 

creches pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos maiores de seis anos.  

2 — A obrigatoriedade referida no número anterior é dispensada quando, em função da natureza das atividades, o seu 

uso seja impraticável. 

 

(Extracto do Dec. Lei nº 20/2020 de 14 de Maio) 



 

  

PANDEMIA COVID-19 (cont.) 
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Confecção de máscaras individuais 
VOLUNTARIADO 

 

Devido à pandemia, foi adiada a acção de formação em INFORMÁTICA (nível 2) prevista para Abril/2020. 

 

DESINFECÇÃO DAS RUAS E TRAVESSAS 
 

Desinfecção com Peróxido de Hidrogénio (H2O2) das ruas e traves-

sas das aldeias da freguesia com o apoio da CAMB e da CMM (4 

acções efectuadas). 

 

Agradecemos desde já a todos os agricultores que se têm disponibi-

lizado para esta tarefa. 

 

Agradecemos também às pessoas em geral que souberam respeitar 

as orientações e recomendações para retirarem as viaturas das vias 

públicas. 

 

Alertamos que devido à natureza dos tractores e às características de 

algumas ruas e travessas, por vezes não se consegue chegar a todos 

os espaços, mas de maneira geral, os trabalhos de desinfecção têm 

sido bem feitos e de forma rápida. 

 

Apesar das quatro acções já efectuadas, a medida não está encerrada. 

No prosseguimento da adopção de medi-

das recomendadas pelas entidades da 

Saúde e pelo Governo de Portugal, a Jun-

ta decidiu adquirir 40 metros de tecido 

TNT e 500 metros de elástico para con-

feccionar cerca de 1.500 máscaras de 

protecção individual. 

Estas máscaras podem ser laváveis em 

água a ferver até seis vezes, segundo 

informação da Protecção Civil. 

O objectivo principal é distribuir gratui-

tamente a cada residente na freguesia, 

pelo menos duas máscaras. 

Várias foram as mulheres da freguesia 

que responderam ao apelo de voluntaria-

do (em breve será publicada lista das 

voluntárias envolvidas) e assim foi possí-

vel efectuar uma primeira entrega. Nos 

próximos dias pensamos distribuir nova 

remessa. 

Obrigado a todas as mulheres envolvidas 

e bem hajam! 



LAÇO AZUL 

Últimas Notícias 
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- Aprovado pela Junta um protocolo entre a Freguesia e o Grupo de Forcados de PSM para gestão da Praça de Tou-

ros (manutenção, espectáculos, etc.). 

 

- A Assembleia de Freguesia ordinária de Abril foi adiada e será conjunta com a A.F. ordinária de Junho. 

 

- A partir de 28/Abril —> Aplicação de produtos fitofarmacêuticos nas aldeias da freguesia para controlo das ervas 

daninhas. 

- Termina dia 31/Maio, por parte dos proprietários, o período de limpeza e manutenção das faixas de combustível / 

Defesa da floresta contra incêndios. 

 

- Os funcionários e colaboradoras da Junta farão testes de serologia entre dias 18 e 22 de Maio (operação custeada 

pela CMM). 

- Abertas as matrículas para o ensino Pré-Escolar e para o 1º Ciclo. Até 30 de Junho os pais/Encarregados de Educa-

ção devem reunir a documentação e efectuar as matrículas nos locais previamente avisados. 

 

- A Junta encontra-se em colaboração permanente com a Escola na impressão e distribuição de materiais didácticos. 

 

Agradecimentos públicos: 

- Ao Sr. António João pelo empréstimo de motosserra para cortes das árvores na aldeia da Estrela. 

- À professora Silvina da Silva pelas tarefas em voluntariado nos arquivos da Junta. 

- Ao Sr. Juan Vasquez pela aquisição de álcool (em Espanha) para desinfecção dos utentes nas instalações da Junta 

e pela montagem do filme sobre o 25 de Abril. 

- A todas as costureiras da freguesia que se disponibilizaram para confeccionar máscaras em tecido TNT. (Lista a 

publicar em breve). 

RECOMENDAÇÕES: 
 

Não concentração de pessoas na via pública 

Cumprimento do dever cívico de recolhimento domiciliário 

Uso obrigatório de máscara ou viseira 

Promoção de regras de higienização 

 

 

 

ABRIL  

Mês Internacional da Prevenção dos Maus-tratos na Infância  
 

A Organização Mundial de Saúde define abusos ou maus-tratos às crianças 
como todas as formas de lesão física ou psicológica, abuso sexual, negligên-
cia ou tratamento negligente, exploração comercial ou outro tipo de explora-
ção, resultando em danos actuais ou potenciais para a saúde da criança, 
sua sobrevivência, desenvolvimento ou dignidade num contexto de uma rela-
ção de responsabilidade, confiança ou poder. 
 
O “Movimento Laço Azul” nasceu em 1989, na Virgínia, Estados Unidos. 
Este movimento conta a história de Bon- nie W. Finney que tomou a iniciativa 
de colocar uma fita azul na antena do seu carro, de modo demonstrar a 
sua dor face aos acontecimentos trági- cos dos seus netos. 

 
 

PROTEJA-SE ! 


