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FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

RECENSEAMENTO / CENSOS 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agenda: 

—Estado de emergência 
 
26/2—Assembleia Municipal 
 
8/3—Dia da Mulher 
19/3—Dia do Pai 
 
4/4—Páscoa 
9/4—Novo multibanco 
 
19/4—Censos 2021 
20/4—Laço Azul 
 
25/4 —25 de Abril 
30/4—Ass. Municipal 
 
30/4—Fim do Estado de 
Emergência 
12/5—Ass. De freguesia 
1/6—Dia da Criança 
10/6—Dia de Portugal 
23/6—Ass. de Freguesia 
28/6—Ass. Municipal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIT DE 1ª INTERVENÇÃO 

Devido às obras de reparação do salão nobre da sede 
da Junta, o apoio ao recenseamento 2021 decorreu 
no hall de entrada. 
As operações decorreram entre 19/Abril e 31/Maio, 
sendo que os dois técnicos recenseadores 
terminaram já as tarefas. Em breve teremos 
resultados públicos. 

Combate aos 
incêndios 

 
No dia 15/6 as Juntas 
de Freguesia receberam 
das mãos do Sr. 
Secretário de Estado 
das Floestas, João 
Paulo Catarino um Kit 
de 1ª intervenção no 
combate aos incêndios. 
 
O kit é composto por 
um reboque que 
suporta um depósito de 
500 Lts de água + 1 
bomba + mangueira + 
sirene e amplificador. 
 
Além deste 
equipamento, as Juntas 
podem também 
partilhar um 
Biotriturador. 
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NOVIDADES 

 
Novo Multibanco 

 
 

 

Após assinatura de novo contrato com CCAM 
para substituição da caixa Multibanco, a nova 
caixa MB ATM ficou disponível em 9/4/2021. 

Iniciou-se em meados de Abril a construção do muro de 
contenção e requalificação da Rua das Carazonas, paralela à 
Rua da Parreira, na aldeia da Estrela. 

Durante o mês de Maio decorreram as obras de 
substituição do chão do salão nobre. 
Aguardamos agora (com colaboração da CMM) a 
instalação de 2 portas novas. 
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OBRAS 

 
 

DRENAGENS 
 
 

Têm decorrido obras de drenagens das águas 
pluviais em vários pontos da estrada variante a 

Poente da aldeia de Póvoa de S. Miguel. 
 
 

 
 

CARPINTARIA 
 

 

Durante o mês de Maio, 

com a colaboração dos 

serviços de  carpintaria da 

CMM, procedeu-se à 

reparação de cinco portas e 

uma janela na zona 

posterior do edifício da 

Ass. De Moradores da 

Estrela. 
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OBRAS 

 
 

CEMITÉRIO DE PÓVOA DE S. MIGUEL 
 

 

Por efeitos das chuvas e temporais durante o período 
invernal, o muro frontal do cemitério ruiu e foi reconstruído 
de novo. 
 
Nesta altura o muro está concluído e pintado. 

 
PARQUE INFANTIL 

 
 

Na sequência do estado pandémico e das obrigações impostas pelas 
autoridades de saúde, o Parque está encerrado e tem sido sujeito a várias 
melhorias e reparações, nomeadamente, madeiras novas dos bancos e das 

mesas e respectivas pinturas.  
 

A entrada principal será também requalificada em breve. 
 

A abertura está prevista para dia 1/Julho, com afixação de normas e 
horário de funcionamento. 

 
O lema é: Brincar em segurança! 



PROJECTOS 
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Nova Casa Mortuária 

 
Aprovação de toda a fase de arquitectura em  
A CMM procedeu à abertura de concurso público. 
Aguarda-se adjudicação para de seguida arrancar a fase das obras de construção. 

 
 
 
 

Optimização de Instalações / Novo Posto Médico 
 
 

Foi já aprovado a arquitectura em CMM e parecer do Ministério da Saúde, 
Está agora em desenho das especialidades técnicas para ter a aprovação final do projecto. 
 

 
 

Requalificação do acesso ao cemitério da sede de freguesia 
 

A fase da aplicação do pavimento está entregue a um empreiteiro e as obras vão iniciar-se em breve. 
O muro de contenção da calçada está por conta da mão de obra desta Junta. 
Em paralelo seguirá o arranjo do parque de estacionamento e finalmente a reparação do calcetamento. 

 
 

Alargamento do cemitério da aldeia da Estrela 
 

Já assinado o comodato entre a EDIA, SA. e a Junta de Freguesia, para cedência gratuita dos terrenos 
envolventes do actual recinto do cemitério. 
Está agora na fase da alteração ao projecto inicial que tem registados direitos de autor. 
Foi também já assinado o protocolo entre esta Junta e a Câmara Municipal de Moura para a execução das 
obras de alargamento. 

 
 

Parque empresarial 
 

Depois do acordo entre esta Junta e a Câmara Municipal de Moura para o ordenamento daquele espaço, o 
DPGUIT está a elaborar o projecto de arquitectura. 

 
 
 



 

Obras, Melhoramentos, Aquisições e Projectos (Entre 01/Dez/2020 e 31/Maio2021) 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

• Corte e poda das árvores e arbustos nas aldeias da freguesia 
• Recolha semanal dos monstros/monos domésticos 
• Limpeza das ervas daninhas e Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
 
• Regularização/Registo de todo o património imóvel da Junta de Freguesia (cont.) 
• Edição e divulgação do 11º Boletim da Junta de Freguesia 
• Distribuição de cabazes de bens alimentares 
• Transporte de fregueses no âmbito do plano de vacinação anti covid-19 
• Transporte de fregueses / Rastreio do cancro da mama 
• Formação de 8 formandas no âmbito do programa DAE / prevenção da morte súbita 
• Levantamento e pintura do muro frontal do cemitério de PSM 
• Abertura de fundações para muro de contenção no acesso ao cemitério 
• Colocação de tubagem de drenagem de águas pluviais em vários pontos da freguesia 
• Colocação do portão de acesso ao campo de jogos 
• Pintura dos bancos na aldeia da Estrela 
• Entrega de dois contentores de pneus para reciclagem 
• Aplicação de massa fria nos buracos nas vias alcatroadas e Ramal da Granja 
• Reparação dos equipamentos do parque infantil de PSM 
• Limpezas dos cemitérios 
• Reparação e modernização da balança/báscula 
• Regularização e alargamento da estrada da coutada 
• Reparações no adro da igreja e na casa mortuária da aldeia da Estrela 
• Muro de contenção na aldeia da Estrela 
• Reparação das portas da Ass. Moradores da Estrela / CMM 
• Substituição do chão do Salão Nobre na sede da JF 
• Censos 2021 /INE 
• Campanha de IRS 2020 
• Instalação de água da rede para manutenção do “parque da aldeia” / CMM 
Tarefas em curso: 
• Legalização/Registo na Conservatória do loteamento “Urbanização da Coutada” 
• Projecto de optimização de instalações e serviços 
• Reparação dos caminhos rurais e travessas da freguesia 
• Vedação do recinto da báscula 
• Colocação de placas de toponímia e sinais de trânsito 
• Obras na Praça de Toiros / burladeros e outras 
• Pinturas dos equipamentos e do património público 
Planeamento: 

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

• Vedação do campo de jogos e drenagem das águas pluviais 

• Deslocalização do ninho da cegonha na torre da igreja de Nª Sª da Estrela 

• Limpeza do telhado da Igreja da aldeia da Estrela 

• Colocação de barreiras limitadoras de velocidade e passadeiras para peões 

 
 
 

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 (01/12/2020 — 31/05/2021) 
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

 
Apesar das limitações impostas pelo estado pandémico 
que vivemos desde Março de 2020, esta efeméride do Dia 
Internacional da Mulher (8/Março) tem uma importância 
fulcral. 
 
A nós cabe-nos vincar e reconhecer o papel fundamental 
que as mulheres, de todas as condições, têm  na sociedade 
em geral. 
 
Daí que a Junta de Freguesia, não podendo proporcionar 
as condições habituais para um tempo de comemoração, 
de alegria e de convívio nesta data, assinale com um 
cartaz especial o Dia da Mulher em 2021. 
 
Bem hajam! 
 
 
 



Artigo 13.º -B Uso 
de másc 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIA COVID-19 
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Sobre a pandemia COVID-19 

 

HORÁRIOS DOS SERVIÇOS DA JUNTA 
 

Adentro das medidas de prevenção e restrições no combate à propagação da pandemia Covid-19, a Junta teve necessidade de 
reorganizar os horários dos serviços. Nesta altura os serviços encontram-se a funcionar em horário normal: 

 
Junta F.: Segunda a Sexta —> 9.00 às 12.30 e das 14.00 às 17.30 horas  

Correios: Segunda a 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 de vários equipamentos sociais. Nesta altura apenas se encontram encerrados: 
 
Parque Infantil: encerrado (com abertura para dia 01/Julho) 
Ringue de Futsal: encerrado (com abertura para 28/Junho) 
Casa Mortuária: utilização com medidas restritivas, de acordo com orientações da DGS. 

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 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) 

 

COSTUREIRAS / Voluntariado 
 

Passada que foi a fase da confecção de máscaras individuais, em TNT, não podemos deixar passar sem divulgar o nome 
daquelas mulheres voluntárias que confeccionaram cerca de 1.150 peças. 

 

Ana Franco 
Antónia Carmo 
Antónia Franco 
Antónia Neves 

Antónia Patinho 
Antónia Patrício 
Caetana Almeida 
Esmeralda Gaisita 
Francisca Ramalho 

Gertrudes Silva 
Gertrudes Veigas 

Idaleta Franco 
Isaura Franco 

Maria Antónia Aresta 
Maria Francisca 
Maria Joaquina 
Maria José Mira 

 



 
 

  

RECONHECIMENTO PÚBLICO 
 
Os alunos do 1º e 2º anos da EB1 de Póvoa de São Miguel foram surpreendidos com a generosidade da 
Dra. Paula Teles. 
A Dra. Paula Teles é uma referência quando estamos perante dificuldades de leitura e escrita. Possui uma 
enorme experiência neste âmbito, revelando um excelente trabalho e com ótimos resultados. 
Licenciada em Psicologia; Mestre em Psicologia Educacional; Especialista em Psicologia Escolar, pela 
Ordem dos Psicólogos Portugueses. Autora do MÉTODO FONOMÍMICO Paula Teles®, um método 
fónico-silábico e multissensorial de desenvolvimento das competências fonológicas, de ensino e 
reeducação da leitura e da escrita e tem sido usado, com muito sucesso, na reeducação de crianças 
disléxicas. 
 
A escola foi contactada por esta grande senhora, no seguimento de uma entrevista publicada pela revista 
Sábado, com o propósito de ajudar estas crianças. A Dra. Paula Teles ofereceu os seus materiais, 
autografados, aos alunos que estão a adquirir a leitura e a escrita. 
Desta forma, as professoras Mariana Amaral, Marisa Beja e Sandra Craveiro gostariam de partilhar a 
alegria que sentem por verem os seus alunos a evoluírem nas suas aprendizagens. Estas crianças estão mais 
motivadas, empenhadas e felizes, graças ao grande contributo do método fononímico. 
As professoras, bem como o Sr. Presidente da Junta de Freguesia agradecem a atenção, o carinho e a 
disponibilidade que a Dra. Paula Teles demonstrou para com os alunos da Freguesia de Póvoa de São 
Miguel. 
 
O nosso muito obrigado. 
 
Mariana Amaral, Marisa Beja, Sandra Craveiro, 
António Montezo (JF) 
 
Póvoa, 26/03/2021 
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ESCOLAS 



 
 

 ABRIL— MÊS DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 
Evento levado a cabo em toda a comunidade escolar e com oferta de T-shirt comemorativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro decorativo dos alunos e educadoras do J.I. 
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LAÇO AZUL / Escolas 



25 DE ABRIL 
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O executivo da Junta, representado pelo 
Presidente e pela Tesoureira, acompanhados do 
representante da Assembleia de Freguesia e do 
Presidente da Associação de Moradores da 
Estrela, assinalaram de forma simples mais um 
ano do Dia da Liberdade. 
 
O funcionário António Miguel içou o símbolo 
nacional e houve lugar à inauguração de uma placa 
acrílica com os Presidentes de Junta desde 1904 a 
2021. 
 
A data foi assinalada também com pequeno fogo de 
artificio e finalmente, na varanda da sede da JF, entre 
as 10.00 e as 20.00 horas foi passada música de Abril 
(chamadas canções de intervenção).  



PÁSCOA 
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PÁSCOA 
 
No final do 2º Período do corrente ano lectivo, os nossos 
alunos foram presenteados com uma pequena lembrança da 
quadra pascoal. 
 
 
 
O executivo, com a habitual colaboração da comunidade 
escolar, distribuiu os OVOS da Páscoa no Jardim de 
Infância e na EB1 da nossa freguesia. 
 
 

DIA DA CRIANÇA (1/Junho) 

O Dia Mundial da Criança merece-nos sempre uma atenção especial. São elas o futuro em potência. 
Este ano para comemorar a efeméride, a Junta entregou a todas as crianças das nossas escolas um saco-brinde 
composto por três peças: Conjunto de lápis de cor, Bolsa e Mealheiro. 



FERIADO MUNICIPAL (São João) 
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No programa de comemoração do feriado municipal 
de 24/6, a CMM presenteou os alunos do JI e da EB1 
da freguesia com a exibição da peça de teatro “Tio 
Lobo”. 
A sessão decorreu no salão da Casa do Povo pelas 
11.00 horas do dia 22/Junho. 
 
Deixamos os agradecimentos a todos e à Direcção desta 
associação. 
 

SBV— Suporte Básico de Vida 

 
SBV—DAE 

 
Decorreu no dia 5/Maio/2021 
no salão da Casa do Povo a 
sessão de formação das seis 
técnicas operacionais no SBV 
- DAE. 
 
Obrigado pela disponibilidade 
das nossas formandas. 
Mais uma vez agradecemos 
também à Direcção da Casa do 
Povo. 
 
 
Aguardamos agora a 
instalação do equipamento na 
sede da Junta. 
 
 



Últimas Notícias 
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- Decorreu em 16/12/2020 uma Assembleia de Freguesia ordinária. 
 
- Reabriram dia 15/3 o jardim de infância e a escola básica do 1º ciclo. 
 
- Em 8/Abril iniciaram-se os trabalhos de substituição e instalação da nova máquina Multibanco / CCA-M 
 
- Realizou-se no dia 5/6/2021 na nossa Praça de Toiros, organizada pelo Grupo de Forcados A. De Póvoa de S. 
Miguel, a 1º corrida de toiros pós-Covid. 
 
- Parabéns à ASAMIL pela obtenção do estatuto de IPSS e de pessoa colectiva de utilidade pública. 
 
- Assembleia de freguesia extraordinária em 12/5/2021 
- Assembleia de freguesia marcada para dia 23/6/2021 
- Feriado municipal dia 24 de Junho (São João) 
- Assembleia Municipal marcada para 28/6/2021 
 
- Reabertura do ringue de futsal / ténis a partir de 28/06/2021, com a instalação de uma tabela de Basket. 
- Reabertura do Parque Infantil no dia 01/Julho. 
 

Agradecimentos públicos: 
Hortense Grilo (cedência de inertes) 
Joaquim da Palma Guerreiro (cedência de inertes) 
Horácio Ramalho Dias (Colaboração com corta-relvas) 
José M. Caeiro (cedência de inertes) 
Prof. Rui Pedro Rodrigues (cedência de espaço para música de Natal) 
Ass. Cultural Nª Senhora do Carmo (Moura) - Oferta de cabazes de bens alimentares 
 
 

 
 

 
Balança (60 Toneladas)  

 
Durante o mês de Abril procedeu-se à instalação de novo 
software e restante equipamento da báscula. 
 
Com esta modernização, os utentes têm autonomia total para 
efectuar as pesagens 24/24 horas. 

 
Formação profissional 

 
Na sequência do protocolo entre a Junta e a Inovinter, está a 
decorrer um período de inscrições para cursos formação, em 
horário pós-laboral, dentro de várias áreas opcionais. 
 

Informações na secretaria. 


