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Boletim Informativo nº 10 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

PROCISSÃO DE SÃO MIGUEL 

No dia 20/11/2020, pelas 
10.30 horas, na escola EB1 
de Póvoa de S. Miguel, fo-
ram atribuídos os Prémios 

de Mérito Escolar referentes 
ao ano 2019/20. 

 
A cerimónia contou com a 

presença dos alunos premia-
dos, dos pais e encarregados 

de educação, da Direcção 
do Agrupamento, da Escola 

Segura,  das assistentes e 
professoras e restantes alu-

nos do 1º ciclo. 
 

Os premiados receberam o 
Diploma e um vale para 
consumir em material di-
dáctico-desportivo, no co-

mércio local. 
 

Parabéns a todos! 

Agenda: 

15/7—Inicio do surto Covid-
19 na Freguesia 
15/9—Estado de contingência 
 
17/9—Inicio do ano lectivo 
2020/21 
 
28/9—Assembleia de Fregue-
sia 
29/9—São Miguel 
 
30/9—Conclusão do curso de 
formação “Informática” 
 
14/10—Assembleia de Fre-
guesia 
 
2/11— Estado de calamidade 
 
9/11 - Estado de emergência 
11/11—São Martinho 
 
20/11—Renovação do estado 
de emergência 
 
28/11—Assembleia Munici-
pal 

PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR 

 
São Miguel 

 
 
Dia 29/Setembro/2020, 
em honra do padroeiro 
São Miguel, a procissão 
possível em tempos de 
pandemia, percorreu as 
ruas da aldeia. 
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OBRAS NA FREGUESIA 

COUTADA 
 
Intervenção paisagística e melhoramento das 
acessibilidades em curso na coutada. 

Limpeza do barranco das hortas. 
 

Aguarda-se intervenção para requalificar esta zona. 
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OBRAS NA FREGUESIA (Cont.) 

 

PRAÇA DE TOIROS 

CAMPO DE JOGOS 
 

Obras de recuperação da antiga casa 
de arrumos concluídas. 
 
Foi também concluída a instalação 
dos postes para vedação do campo de 
futebol na zona Oeste. 
 
Regularização do quadro e instalação 
eléctrica e alteração nas WC. 
 
Logo que possível, as obras vão prosseguir 
com instalação do portão, vedação completa 
e drenagem das águas pluviais. 

 

Obras de conservação e de melhora-
mentos de acordo com as inspecções 
das autoridades fiscalizadoras. 
 
Além da substituição do tabuado es-
tragado e do reforço das portas e fer-
ragens, as novidades serão a constru-
ção de cerca de dez burladeros e a 
pavimentação do espaço entre a are-
na e as bancadas. 
 
Em algumas tarefas temos também a 
garantia de colaboração do Grupo de 
Forcados. 
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OBRAS NA FREGUESIA (Cont.) 

 
 

CEMITÉRIO DA SEDE DA FREGUESIA 
 

Foi concluída a construção de um novo bloco de se-
pulturas/ocos constituído por um conjunto de 22 se-
pulturas. 
 
Adentro da obra, está incluída a reparação do pavi-
mento de forma a drenar eficientemente as águas 
pluviais. 
 
Está também previsto melhorar a drenagem das 
águas noutros pontos do cemitério. 

Melhoramento paisagístico na 
praça do cemitério com o arranjo 
e plantação de quatro novos ci-
prestes alternados com loendrei-
ras. 

 
Limpeza 

 
 

Desassoreamento do barranco do 
cemitério para remoção de lixos 

acumulados durante anos e facilitar 
drenagem pluvial. 



ESCOLAS 
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Ano lectivo 2020/21 

 

Mais uma vez a Junta de Freguesia apoiou os 
alunos e respectivas famílias oferecendo as fi-
chas de trabalhos/exercícios a todos os alunos 

do 1º ciclo do ensino básico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Quadro de premiados 
 

1º ciclo: 
1º — José Pedro Veigas Brásio 
2º — Manuel Almeida Aresta 
3— Luciano Silva Andrade 

 
2º ciclo: 

1º — Duarte Martins Arsénio 
2º — Matilde Alvares Caeiro 

3º — Gonçalo da Conceição Limpo Santana 
 

3º ciclo: 
1º — Jéssica de Fátima Cavaco Rodrigues 

2º — Inês Mendes Silvestre 
3º — Ricardo Francisco Crujeira Estradas 

 
 
 

 
No dia 11/11/2020, tanto o J .I. como a EB1 comemoraram com os alu-

nos o dia de São Martinho, não faltando os cartuchos de castanhas. 
Parabéns à comunidade educativa envolvida. 

 
PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR 

SÃO MARTINHO 



 

Obras, Melhoramentos, Aquisições e Projectos (Entre 02/Maio e 27/Novembro2020) 

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 
• Obras de melhoramento no campo de jogos / restauração da casota de arrumos 
• Colocação  de 4 painéis informativos sobre risco de incêndio 
• Limpeza das ervas daninhas 
• Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
• Colocação dos cinzeiros 
• Retirada e guarda dos chapéus de palha na Estrela 
• Reparação da calçada na rotunda do Largo Dr. Serelha 
• Pinturas dos cemitérios e outros equipamentos públicos 
• Limpeza dos barrancos 
 
• Regularização/Registo de todo o património imóvel da Junta de Freguesia (cont.) 
• Participação e ajuda no Magusto das Escolas 
• Assinatura de protocolo com o Grupo de Forcados de PSM 
• Elaboração de um Plano de Contingência / COVID-19 
• Edição e divulgação do 10º Boletim da Junta de Freguesia 
• Adesão ao Protocolo entre a Anafre e o CTT 
• Distribuição de Leite Escolar aos alunos 
• Impressão e entrega de material didáctico ao alunos da freguesia / Colaboração com as escolas 
• Entrega dos Prémios de  mérito escolar 
• Entrega/oferta das fichas e cadernos de exercícios aos alunos do 1º ciclo 
• 2 Novas candidaturas ao CEI 
• Nova candidatura ao CEI+ 
• Admissão temporária de trabalhador de serviço externo 
• Admissão temporária de trabalhadora de serviço de secretariado 
 
Tarefas em curso: 
 

• Legalização/Registo na Conservatória do loteamento “Urbanização da Coutada” 
• 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 
• Projecto de alargamento do cemitério da aldeia da Estrela (JF / EDIA / CMM) 
 
Planeamento: 
 
• Requalificação do acesso ao cemitério / restauração da calçada / passeios e muro de contenção 
• Muro de contenção na aldeia da Estrela 
• Conclusão da vedação do campo de jogos e drenagem das águas pluviais 
• Plantação de árvores 
• Colocação de nova sinalética urbana 
•  
 
 

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 (04/05 — 27/11/2020) 

DESPORTO 
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G.D.P. 

 

A pandemia Covid-19 inviabilizou a conclusão da época des-
portiva 2019/20 numa altura em que o GDP caminhava isolado  
no cimo da classificação do Grupo A. 
 
Sobre as perspectivas da nova época 2020/21, ouvimos o actual 
técnico, Álvaro Aresta: 
 
“Sobre a nova época, sabemos que a competição dará início na 
primeira semana de Janeiro de 2021”. 
 
Sobre a actividade e a preparação da equipa: 
“Iniciámos os treinos no dia 16 de Outubro uma vez por sema-
na, às sextas-feiras”. 
 
Próximos encontros: 
“Vamos defrontar algumas equipas em jogos amigáveis de pre-
paração. No próximo dia 4/12 jogamos em Moura com o MAC 
Sub-23. Depois agendamos mais alguns jogos de forma a inici-
armos a nova época nas melhores condições possíveis face á 
situação pandémica”. 
 
Ao nosso GDP desejamos uma época cheia de vitórias! 

INATEL 2019/20 



Artigo 13.º -B Uso 
de másc 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PANDEMIA COVID-19 
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Medidas de restrição e prevenção da pandemia COVID-19 

 

POSTO MÉDICO 
O Posto Médico está a funcionar nesta altura com o seguinte horário: 

Segunda: manhã 
Segunda: tarde—Aldeia da Estrela 

Quarta: tarde 
Sexta: manhã 

 

LEGISLAÇÃO 
 

RCM nº 70-A/2020 de 11/9 —> estado de contingência 
RCM nº 81/2020 de 29/9 —> prorroga o estado de contingência 
RCM nº 88-A/2020 de 14/10 —> estado de calamidade 
DPR nº 51-U/2020 de 6/11 —> estado de emergência 
DPR nº 59-A/2020 de 20/11 —> renovação do estado de emergência 
DL nº 9/2020 de 21/11 —> aplicação do estado de emergência 
DL nº 99/2020 de 22/11 —> altera as medidas exepcionais relativas à pandemia covid-19 

 

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, mas nesta altura funcionam em horário normal: 

 
Junta F.: Segunda, a Sexta: 09.30 às 12.30 horas e das 14.00 às 17.30 horas  

Correios: Segunda a Sexta: 09.30 às 12.30 horas 
CTT Estrela: Terça e Quinta :14.30 às 17.00 horas 

 
EQUIPAMENTOS ENCERRADOS 

 
No seguimento das orientações da DGS e da mais recente legislação, a Junta decidiu manter o encerra-
mento temporário dos seguintes equipamentos sociais: 
 
Parque Infantil: encerrado 
Ringue de Futsal: encerrado 
 
Casa Mortuária: utilização com medidas restritivas 
Mercado: 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 comerciais e de 
prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento ao público e nos estabelecimentos de ensino e creches pelos fun-
cionários 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 pelas costureiras 
 

 
 

 
Recolha e distribuição de bens alimentares 

 
 

 
 

 
 

ASAMIL — Oferta de 1.000 máscaras individuais 
 
CASA DO POVO — Disponibilização das instalações 
 
G. FORCADOS — Oferta de material protector para pés e pernas 

 
 
 
 

 
Na sequência do surto pandémico que envolveu a nossa Freguesia e da realização de tes-
tes em massa levados a cabo nas instalações da Casa do Povo, a Junta decidiu encomen-
dar uma desinfecção geral aos equipamentos públicos, nomeadamente: 
 

Sede da Junta de Freguesia 
Garagem da sede 
Edifício do Mercado 
Edifício dos Correios 
E, naturalmente, à Casa do Povo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Após o surto pandémico que perdurou desde 15 de Julho até 6 de Setembro, desde então 
a Freguesia deixou de ter indivíduos infectados, havendo a lamentar a perda de uma pes-

soa. 

DESINFECÇÃO 

VÍRUS ZERO NA FREGUESIA 

VOLUNTARIADOS 



PRESÉPIOS 

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 Touros. 
- A Assembleia de Freguesia ordinária de 28/Setembro foi adiada por falta de quórum. 
- Decorreu no dia 14/Outubro a sessão adiada da Assembleia de Freguesia. 
- A partir de 02/Dezembro vamos proceder à aplicação de produtos fitofarmacêuticos nas aldeias da fregue-
sia para controlo das ervas daninhas. 
- Dada a situação pandémica e o Estado de Emergência declarado, o Natal não será o mesmo. Ainda assim, 
os centros das aldeias da freguesia disporão de passagem de música ambiente “natalícia” entre as 10.00 e as 
20.00 horas, um serviço disponibilizado pela CMM. 
- Dia 04/Dezembro a CMM fará a entrega dos pinheiros (naturais) de Natal. 
 
Projecto do novo Posto Médico: 
No dia 18/11/2020 em reunião de Câmara foi aprovado o projecto de arquitetura do novo posto médico. 
Um equipamento básico que resultou do levantamento e diagnóstico dos maiores problemas da freguesia. 
O projecto foi elaborado a pensar em várias soluções e mais-valias para todos, nomeadamente: 
 Grande melhoria das condições para os utentes que passam a dispor de equipamento moderno, espa-

çoso e bem equipado; 
• Melhoria para pessoas idosas e com mobilidade reduzida, não só ao nível das acessibilidades, como 

de sanitários pensados para pessoas nessas condições; 
• A solução permite que o serviço de CTT passe a funcionar a tempo inteiro; 
• Permite o alargamento de serviços e área de reuniões e de trabalho, tanto para a Assembleia de Fre-

guesia, como para reuniões com entidades externas, leitor de águas, etc.; 
• Permite que a Junta cumpra o dever de organizar e conservar os arquivos da freguesia, podendo dis-

ponibilizá-los não só a investigadores como ao público em geral. 
 
Numa altura em existe um grande congestionamento e falta de espaço útil na sede da Junta, esta é uma 
ideia excelente para todos.  Por outro lado, a Freguesia dará um mais um passo qualitativo relativamente ao 
conjunto das aldeias do concelho. 
Daqui, agradece-se publicamente o trabalho técnico desenvolvido pelo Dep. DPGUIT da CMM. 
 

 

Tiveram início as tarefas de recuperação e organização dos materiais para a montagem 
dos presépios nas aldeias da freguesia. 
Quem quiser ajudar pode entregar “trapos” na secretaria da Junta durante o horário normal. 
 
 

 

O Boletim Informativo, propriedade desta Junta de Freguesia, não utiliza o novo acordo ortográfico. 


