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Agenda: 

 
20/12—Ass. De Freguesia 
 
28/12—Ass. Municipal 
 
30/1—Eleições Legislativas 
 
15/2—Ass. Municipal 
 
16/2—Ass. Municipal 
 
24/2 - Ass. De Freguesia 
 
25/2—Carnaval das Escolas 
 
1/3—Carnaval 
 
8/3—Dia Int. da Mulher 
 
13/3—Almoço Dia da Mu-
lher 
 
19/3—Dia do Pai 
 
27/3—Prova de Motocross 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNAVAL DAS ESCOLAS 

BRANCOS   1,33 %    5 votos 
NULOS        1,87 %    7 votos 
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RESULTADO ELEITORAL NACIONAL—LEGISL. 2022 

Após apuramento dos consulados no estrangeiro (10/02/2022), foram eleitos mais 2 deputados pelo PS e 
outros 2 pelo PSD. (Processo vai ser repetido). 
 
Do apuramento final resultou uma maioria absoluta do Partido Socialista com um total de 119 deputa-
dos em 230. 

https://www.legislativas2022.mai.gov.pt/resultados/globais 
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EVOLUÇÃO DOS CASOS POSITIVOS NA FREGUESIA—2022 

COVID—19 
Casos positivos 

 
 

O número de casos atingiu o pico 
em 7 de Janeiro, com 12 infecta-

dos, sendo que nos dias 19 e 20 do 
mesmo mês registou-se o melhor 

resultado, zero. 
 

A média diária situa-se nos 5 casos 
por dia. 

 
 

——- “ —— 
 
 

O Dec. Lei nº 23-A/2022, de 18 Fev. 
altera as medidas aplicáveis no âmbi-

to da pandemia Covid-19. 
 
 

A RCM nº 25-A/2022, de 18 Fev. de-
clara a situação de alerta no âmbito 

da pandemia Covid-19. 
 
 

O Dec. Lei nº 22/2022, de 6 Fev. alte-
ra as medidas relativas ao certificado 

digital Covid-19 da EU. 
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OBRAS 

 
 NOVAS SEPULTURAS 

 
Construção de bloco de 16 novas sepulturas (ocos) em Póvoa 

de S. Miguel e construção de 2 ocos na aldeia da Estrela. 

Restauro de 3 antigos sinais de trânsito 

Tarefas de preparação de calceta-
mento da via de acesso ao cemitério 



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/2021, a Junta fez entrega do dossier de “especialidades” no departamento DPGUIT 
da CMM para validação e aprovação global do projecto. 
 
Seguir-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 finalmente a reparação do calcetamento exis-
tente. 
 
Previsto está ainda o novo calcetamento d frente do último talhão do cemitério, que se encontra em terra 
batida. 

 
 

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 Câmara 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 
 

A apresentar em breve. 



 

Obras, Melhoramentos, Aquisições e Projectos (1/Out/2021 — 25/Fev/2022) 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

 
• Corte e poda das árvores e arbustos nas aldeias da freguesia 
• Recolha semanal dos monstros/monos domésticos 
• Desinstalação dos presépios e enfeites de Natal 
• Transporte de fregueses no âmbito do plano de vacinação anti Covid-19 
• Aplicação de massa fria nos buracos nas vias alcatroadas 
• Corte das ervas daninhas 
• Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 
• Limpezas dos cemitérios 
• Construção de dois ocos no cemitério da aldeia da Estrela 
• Construção de um bloco de sepulturas/ocos novas no quadro 3 
• Drenagem de água de lavagem no cemitério 
• Limpeza e marcação do campo de futebol 
• Substituição de sinalética de trânsito 
• Recuperação de três sinais antigos na EM 517 
• Reparação da sala pequena no mercado 
• Alteração das rotinas de limpeza de ruas 
• Limpeza e manutenção dos cinzeiros 
• Montagem de portão na Herdade da Coutada / Herd. Do Zebro 
•  
 
 
• Regularização/Registo de todo o património imóvel da Junta de Freguesia (cont.) 
• Entrega dos brindes de Natal aos alunos do JI e EB1 
• Entrega de um triciclo aos alunos do JI 
• Distribuição de bonés ao alunos da EB1 
• Distribuição de cabazes de alimentos 
• Procedimento concursal para Assistente  Operacional (cont.) 
• Admissão de estagiário / A. Escolas de Amareleja 
• Edição e divulgação do 13º Boletim da Junta de Freguesia 
•  
 
 
Tarefas em curso: 
 
• Colocação de placas de toponímia e sinais de trânsito 
• Montagem de portão na Casa do Povo 
• Requalificação do acesso ao cemitério / Calcetamento 
• Conclusão da vedação do campo de jogos e drenagem das águas pluviais 
• Instalação de tabela de basquetebol no ringue de futsal/ténis 
• Plantação de árvores em vários locais 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 (01/11/2021 — 31/01/2022) 
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PROVA DE VINHOS 2021 
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VENCEDORES 
José Beato (Tintos)  

Marcelino Pereira (Brancos)  

NATAL 2021 

 
 
 
 
Foram inaugurados em 10/

Dez/2021 os tradicionais 

presépios instalados pelos 

nossos funcionários, a 

quem se endereçam para-

béns pelas tarefas de recu-

peração e montagem das 

figuras e acessórios. 



DESPORTO 
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CAMPEONATO INATEL FUTEBOL 11 
 

DISTRITO DE BEJA 
 

SÉRIE A - 2021/22 

ESTATÍSTICAS 



ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
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 Em 20/12/2021 decorreu uma Assembleia de Freguesia 
 Em 28/12/2021 decorreu uma Assembleia Municipal 
 Em 29/12/2021 decorreu a parte final da mesma assembleia 
 Em 15/02/2022 decorreu uma Assembleia Municipal 
 Em 16/02/2022 decorreu a 2º parte da Assembleia Municipal 
 No dia 17/01 iniciou-se, numa fase experimental, o novo sistema de rotinas de limpeza de ruas. 
• No dia 29/01 desapareceram 2 grelhas metálicas na Rua das Hortas (traseiras da Casa do Povo) 
• Devido a várias queixas sobre vários actos de vandalismo que ocorrem durante a noite, foi dado co-

nhecimento à GNR por forma a reforçar a vigilância na freguesia. 
 

• Dia 15/2/2022 decorreu uma reunião com os interessados no pastoreio da Herdade da Coutada, com 
o objectivo de normalizar essa actividade através de um regulamento de pastoreio da freguesia, que 
será depois colocado em discussão pública e submetido à aprovação do executivo da Junta e da As-
sembleia de Freguesia, antes de ser publicado em Diário da República e no website oficial da Junta. 

 
• Dia 24/02/2022 decorreu uma Assembleia de Freguesia extraordinária para apreciação e aprovação 

das alterações ao Regulamento de Taxas e Licenças para 2022. 
• Na aldeia da Estrela está em preparação a comemoração do Dia Internacional da Mulher. 

Agradecimentos públicos: 
• À C.M.M. pela cedência de um carrinho de limpeza usado. 

 
 

 
 

DIA DE SÃO MARTINHO 2021 

EB1 e JI

Comemoração do Dia 
da Mulher: 
 
 Almoço 
 Palestras 
 Flores 
 Música 


