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Boletim Informativo nº 12 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

FESTAS DE SÃO MIGUEL 

 

Agenda: 

23/6—Assembleia de 
Freguesia 
28/6—Ass. Municipal 
 
3/8—Os Vocalistas 
 
30/8 - Ass. Municipal 
 
8/9—Ass. De Freguesia 
 
17/9—Inicio do Ano Lectivo 
 
22/9—Prémios de Mérito 
Escolar 
26/9—Eleições Autárquicas 
 
29/9—Dia de São Miguel 
 
14/10—Tomada de posse na 
Freguesia 
16/10—Tomada de posse da 
Ass. Municipal 
 
11/11—São Martinho 
25/11—Ass. Municipal 
27/11—Prova de Vinhos 
 

 
Decorreram entre os dias 29 de 
setembro e 4 de outubro as festas 
anuais em honra do padroeiro São 
Miguel. 
 
 Este ano a abertura das festas 
coincidiu com a cerimónia religiosa, 
a tradicional procissão que percorreu 
várias ruas da aldeia, acompanhada 
pela filarmónica SFUMA. 

 
Apesar de algumas restrições 
pandémicas, o evento atraiu muita 
gente e decorreu em ambiente 
animado. 
 
Parabéns a todos os envolvidos! 

 
 

RESULTADOS AUTÁRQUICAS 2021 

 C. M. M. 
 
 
PS  207 
 
CDU    99 
 
CHEGA  104 
 
CONSIGO   17 
 
 
VOTANTES 440 
 
NULOS    11 

ASS. MUNICIPAL 
 
 

PS  194 
 
CDU    75 
 
CHEGA  139 
 
CONSIGO   20 
 
 
VOTANTES 440 
 
NULOS    11 

ASS. FREGUESIA 
 
 
PS  215 
 
CDU    90 
 
CHEGA  124 
 
  
 
 
VOTANTES 440 
 
NULOS    11 

Face aos resultados na Freguesia, os mandatos para a Assembleia de Freguesia 
ficaram assim distribuídos: 

PS: 4 CHEGA: 2 CDU: 1 
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TOMADA DE POSSE 2021-2025 

Dircurso do Presidente 
Exmas. Senhoras, 
Exmos. Senhores, 
 
Em primeiro lugar quero dar os parabéns a todos os eleitos e endereçar votos de bom trabalho durante este mandato 
2021-2025, que agora se inicia. 
Quero agradecer a confiança que o povo da freguesia depositou nesta lista do PS. Vamos agora continuar o trabalho já 
desenvolvido e cumprir as metas traçadas para levar esta freguesia a um patamar mais elevado e merecido. 
 
Para nós todos os fregueses contam. Não há pessoas de 1ª ou de 2ª categoria. Defendemos os valores humanistas e 
somos contra qualquer tipo de discriminação, contra as ideias e comportamentos xenófobos e contra a cultura do ódio. 
Só existe uma Junta. 
 
Se o nosso primeiro mandato foi muito dificil no levantamento dos problemas e de apontar soluções, ele foi também 
marcado por uma forte pandemia que deixou marcas negativas nas pessoas, nas instituições e na sociedade em geral. 
Queremos que este novo mandato seja de realização de grandes projectos já aprovados e sabemos também que vamos  
melhorar alguns serviços. Necessariamente, contamos com os nossos parceiros institucionais. 
Sabemos que, por vezes, os maiores entraves ao desenvolvimento local não passam pela falta de ideias ou de dinheiro, 
mas sim pela estrututa das mentalidades que resistem à mudança e que se escudam num fatalismo paralisante que 
impede a participação activa da cidadania. 
 
Continuaremos a servir as pessoas; a defender e valorizar o património material e imaterial; a manter a prática da 
transparência e de informação à população, por exemplo, o Boletim Informativo passará a ser distribuido a todos os 
fregueses. Não queremos que se diga descarada e injustamente “não se faz nada”, queremos que todos conheçam a vida 
da junta. 
 
A terminar, quero deixar algumas curtas mensagens especiais: 

Aos estrelenses, direi que terão sempre a nossa atenção, sabendo que a maioria dos equipamentos localizados na 
aldeia da Estrela não são da responsabilidade da Junta. Pois, rede de esgotos, fossas, rede de águas, cais e 
acesso ao regolfo, igreja, ex-escola básica, parque de merendas, casa mortuária, ringue desportivo, associação 
de moradores, etc. não são património desta JF. Contudo, estaremos na linha da frente para colaborar e chamar 
a atenção para as entidades públicas responsáveis. 

Aos funcionários, direi que continuem a fazer o vosso trabalho de forma assídua e na defesa do interesse comum, 
sabendo que todos teremos de aprender a melhorar continuamente. 

Ao associativismo, direi que continuaremos a dialogar com as diversas associações e entidades públicas ou privadas 
na defesa das melhores respostas, continuando a dar apoios para as suas actividades e/ou projectos, quando 
justificados. 

Aos opositores, direi que trabalhamos com todos vós de boa fé. Ouviremos as vossas propostas, se as tiverem, 
colocando sempre o interesse público em primeiro lugar, bem como o nosso programa sufragado pelo povo no 
dia 26/9/2021. 

 
Finalmente, quanto à politica de comunicação, no anterior mandato fomos tolerantes e deixámos passar alguma 
linguagem abusiva. Desta vez não vamos permitir faltas de respeito, mentiras, insultos e difamação do bom nome das 
instituições, dos seus representantes e dos funcionários. Cada um terá de assumir a responsabilidade pelos seus actos. 
 
Mais uma vez desejo a todos vós um bom desempenho em prol da nossa freguesia. 
Viva a aldeia da Estrela! 
Viva a Póvoa de São Miguel! 
 
O Presidente da Junta de Freguesia, 
António L. Montezo 
 
Póvoa de São Miguel 14/10/2021 

Decorreu no salão nobre, dia 14/10/2021 pelas 21.00 horas, a Assembleia de Freguesia de tomada de posse dos 
eleitos para o mandato 2021-2025. 
 
Executivo: António Montezo, Luís Neves e Filipa Batista. 
 
Assembleia de Freguesia: Vânia Martins, Teresa Correia, António Vitorino e Miguel Caleça.  
Os restantes eleitos tomarão posse na próxima Assembleia de Freguesia ordinária, a decorrer em Dezembro. 
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RESULTADOS ELEITORAIS NO CONCELHO 

Inscritos 121.920 eleitores no distrito de Beja. 
 
Votantes 75.451 eleitores (61,89%) 
 
A abstenção foi de 38,11% 
 

Inscritos 12.022 eleitores no concelho de Moura. 
 
Votantes: 6.978 eleitores (58,04%) 
 
A abstenção foi de 41,96% 

RESULTADOS ELEITORAIS NO DISTRITO 

C. M. M. 
 
 
PS   2.813 
 
CDU   2.719 
 
CHEGA   1.001 
 
PSD/CDS/PPA     262 
 
 
  
NULOS     283 

ASS. MUNICIPAL 
 
 

PS   2.440 
 
CDU   2.322 
 
CHEGA   1.766 
 
PSD/CDS/PPA     256 
 
 
  
NULOS     193  

ASS. DE FREGUESIA 
 
 
PS   2.565 
 
CDU   2.562   
 
CHEGA     249 
 
PSD/CDS/PPA    830  
 
INDEP.     532 
   
NULOS     240 

C. M. M. 
 
 
PS   33.593 
 
CDU   24.671 
 
CHEGA     3.915 
 
PSD/CDS/PPA/PPM   7.552     
 
BE     1.722 
IL        533 
INDEP.        875 
NULOS     2.582 

ASS. MUNICIPAL 
 
 

PS   32.730 
 
CDU   24.314 
 
CHEGA     3.256 
 
PSD/CDS/PPA/PPM   7.386     
 
BE     2.107 
IL        728 
INDEP.        992 
NULOS     3.933    

ASS. DE FREGUESIA 
 
 
PS   33.266 
 
CDU    26.060  
 
CHEGA      1.558 
 
PSD/CDS/PPA/PPM    7.135 
 
BE         1.232 
IL         251  
INDEP.      1.514 
NULOS      4.435 
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ALGUMAS OBRAS E SERVIÇOS 

 
MUDANÇA DE CASA 

 
 
Preparação da “nova casa” para a comunidade 
de cegonhas da torre da igreja de Nossa Senhora 
da Estrela. 
 
Depois da autorização dos serviços do ICNF, os 
funcionários da Junta de Freguesia com a 
colaboração de José Brásio procederam à 
instalação de um poste com uma base metálica 
que suportará o novo ninho das cegonhas. 
 
Com esta medida pretende-se salvaguardar o 
património, protegendo as paredes e o telhado 
da igreja classificada. 

Construção de 10 burladeros na Praça de Toiros 
 

 

Pintura geral e limpeza dos telhados da Igreja 
de Nossa Senhora da Estrela 

(Apoio total da CMM) 

Instalação do equipamento Suporte Básico de Vida 
DAE—Disfibrilhação Automática Externa  



PROJECTOS 
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Nova Casa Mortuária 

 
Terminada a fase do concurso lançado pela CMM e que ficou deserto, aguardamos lançamento de novo 
concurso para empreitada da obra. 

 
 

Optimização de Instalações / Novo Posto Médico 
 

 
No mês de Outubro, a Junta fez entrega do dossier de “especialidades” no departamento DPGUIT da 
CMM para validação e aprovação global do projecto. 
 
Segui-se-ão as fases do financiamento e empreitadas. 
 

 
Requalificação do acesso ao cemitério da sede de freguesia 

 
Concluída a 1ª fase da pavimentação e da construção do muro de contenção da calçada, logo que possível 
vamos arrancar com a 2ª fase de pavimentação e passeios. 
 
Depois seguir-se-á o arranjo do parque de estacionamento e 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 assinado o protocolo entre esta Junta e a Cãmara Municipal de Moura para a execução da 
obra 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. 

 
 

Novos projectos 
 

Estamos a preparar documentação para agendarmos reuniões de trabalho com os nossos parceiros. 



 

Obras, Melhoramentos, Aquisições e Projectos (Entre 1/Jul — 31/Out/2021) 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

 
• Corte e poda das árvores e arbustos nas aldeias da freguesia 
• Recolha semanal dos monstros/monos domésticos 
• Pinturas nos edificios públicos 
• Transporte de fregueses no âmbito do plano de vacinação anti covid-19 
• Aplicação de massa fria nos buracos nas vias alcatroadas 
• Drenagem de águas pluviais em travessa 
• Limpezas dos cemitérios 
• Obras na Praça de Toiros / burladeros e outras 
• Instalação do equipamento SBV—DAE 
• Instalação e desinstalação de iluminação de rua 
• Montagem e desmontagem do recinto da largada 
• Colocação de uma barreira limitadora de velocidade na aldeia da Estrela (apoio da CMM) 
• Deslocalização do ninho da cegonha da igreja da Estrela 
• Vedação de um troço do campo de futebol 
• Substituição de redes de baliza no campo de futebol 
• Limpeza e marcação do campo de futebol 
• Substituição de termoacumulador nos balneários do campo de futebol 
• Substituição de sinalética de trânsito 
•  
 
 
• Regularização/Registo de todo o património imóvel da Junta de Freguesia (cont.) 
• Entrega do prémio de mérito escolar de 2020/21 
• Comemoração do dia de São Martinho com “Magusto das Escolas” 
• Entrega das fichas e cadernos de actividades aos alunos do 1º ciclo 
• Edição e divulgação do 12º Boletim da Junta de Freguesia 
•  
 
 
Tarefas em curso: 
 
• Colocação de placas de toponímia e sinais de tânsito 
• Requalificação do acesso ao cemitério / restauração da calçada e passeios 
• Conclusão da vedação do campo de jogos e drenagem das águas pluviais 
• Controlo de ervas daninhas 
• Reparação de caminhos: variante e acesso ao campo de jogos 
• Instalação de tabela de basquetebol 
• Instalação dos presépios de natal nas aldeias da freguesia 
•  

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 (01/06/2021 — 31/10/2021) 
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ESCOLAS 
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Prémios de Mérito Escolar 2020/21 
No dia 22/9 foram entregues os prémios de mérito aos alunos com melhor desempenho escolar 

SÃO MARTINHO 
No dia 11/11 celebrou-se o São Martinho com o habitual MAGUSTO DAS ESCOLAS, que envolveu a Junta e toda a 

comunidade escolar da freguesia. 



FESTAS DE SÃO MIGUEL 2021 
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DESPORTO 

CLASSIFICAÇÃO  

    P J V E D GM GS DG 

1 GD Povoense 9 3 3 0 0 11 1 10 

2 Louredense FC 9 3 3 0 0 6 0 6 

3 CCD Trindade 9 4 3 0 1 6 3 3 

4 GDR Faro do Alentejo 7 4 2 1 1 7 5 2 

5 GD Jungeiros 7 4 2 1 1 6 5 1 

6 CF Santo Aleixo 6 3 2 0 1 6 2 4 

7 FC Safara 4 4 1 1 2 6 7 -1 

8 CCRDCP Quintos 4 4 1 1 2 6 11 -5 

9 UDC Beringelense 1 3 0 1 2 2 5 -3 

10 CCRD Santa Vitória 1 4 0 1 3 3 8 -5 

11 SC Figueirense 0 4 0 0 4 4 16 -12 

CAMPEONATO INATEL FUTEBOL 11 
 

DISTRITO DE BEJA 
 

SÉRIE A / 2021/22 

https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=77899&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=77899&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=77899&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=77899&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=77899&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=77899&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=77899&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18282&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18282&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18282&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18282&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18282&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18282&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18282&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18289&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18289&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18289&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18289&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18289&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18289&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18289&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18283&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18283&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18283&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18283&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18283&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18283&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18283&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18298&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18298&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18298&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18298&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18298&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18298&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18298&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=33256&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=33256&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=33256&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=33256&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=33256&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=33256&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=33256&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=254478&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=254478&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=254478&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=254478&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=254478&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=254478&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=254478&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18284&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18284&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18284&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18284&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18284&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18284&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18284&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18278&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18278&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18278&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18278&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18278&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18278&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18278&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=18287&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18287&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18287&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18287&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18287&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18287&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=18287&filtro=GS
https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=26996&epoca_id=151
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=26996&filtro=J
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=26996&filtro=V
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=26996&filtro=E
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=26996&filtro=D
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=26996&filtro=GM
https://www.zerozero.pt/edicao_calendario.php?id_edicao=159060&equipa=26996&filtro=GS


Últimas Notícias 
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 Decorreu entre 15 e 28 de Setembro o prazo para apresentação de candidaturas ao procedimento concursal 
para a admissão de um Assistente Operacional para os quadros de pessoal desta Junta de Freguesia. 
 Decorreu em 23/06/2021 uma Assembleia de Freguesia ordinária 
 Decorreu em 28/06/2021 uma Assembleia Municipal 
 Decorreu em 30/8/2021 uma Assembleia Municipal 
 Decorreu em 8/9/2021 uma Assembleia de Freguesia ordinária 
 Decorreu em 14/10/2021 uma Assembleia de Freguesia de tomada de posse 
 Decorreu em 16/10/2021 uma Assembleia Municipal de tomada de posse 
 
Em 25/10/2021 entregámos as fichas e cadernos de actividades aos alunos do 1º ciclo 
Em 9/11/2021 decorreram filmagens a cargo da AG Filmes sobre um policial “Lost in Fuseta” na estrada de acesso 
à aldeia da Estrela.  
Em 9/11/2021 decorreram as provas práticas referentes ao procedimento concursal para Assist. Operacional. 
Em 11/11/2021 celebrou-se o São Martinho com o Magusto das Escolas, que decorreu na EB1. 
Em 11/11/2021 decorreu o Magusto Senior, com organização da CMM e colaboração das Freguesias. 
Em 13/11/2021 decorreu o Magusto da AME, aldeia da Estrela. 
 
No dia 16/11/2021 iniciámos os trabalhos de preparação para a instalação dos presépios de natal. 
No dia 25/11/2021 decorre uma Assembleia Municipal extraordinária. 
 
Continuamos com o apoio aos fregueses no âmbito da vacinação Covid-19 (basta inscreverem-se na secretaria). 
 

Agradecimentos públicos: 
António M. Coelho — Grades para a largada noturna 
Comissão de Festas — Reboques 
Manuel Patinho Correia — Electricista de apoio às festas de São Miguel 
Joaquim Domingos — Extensão e cabos eléctricos 
C.M.M.—Apoio na instalação de quadros eléctricos e cedência de grades para a largada noturna 

 
 

Assembleia Municipal de Moura 
Tomada de posse e Sessão de Eleição da Mesa da Assembleia 

A cerimónia decorreu na Praça da Restauração em Santo Aleixo (16/10/2021) 


