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Agenda: 

5/12 - Projecto NOVOS 

CURROS 

 

7/12 - Prémios mérito esco-

lar 

 

7/12 - Homenagem ao Direc-

tor do AEA 

 

14/12 - Ass. Municipal 

 

15/12 - Ass. Municipal 

 

15/12 - Natal das Escolas 

 

17/12 - Taça INATEL 

 

17/12 - Jantar do GDP 

 

21/12 - Ass. De Freguesia 

 

29/12 - Ass. De Freguesia 

 

31/12 - Passagem de Ano 

Momento da entrega 
de uma lembrança 

em nome da Fregue-
sia ao nosso director 

cessante, amigo e 
Prof. Francisco M. 
Honrado Pereira. 

 
Pela dedicação e 

excelente desempe-
nho nas funções 

exercidas, em espe-
cial, na Direcção do 

Agrupamento de 
Escolas de Amarele-

ja. 
O nosso muito obri-

gado! 

BOAS FESTAS 

Distribuição gratuita 

HOMENAGEM 
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PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR 

RELAÇÃO DOS ALUNOS PREMIADOS 
 

4º Ano 
 

Ana Carolina Barrocas Cominho 

Diana Brásio Aresta 

Érica Reis Andrade 

Joana Correia Adame 

 

6º Ano 
 

1º— José Pedro Veigas Brásio 

2º— Manuel Almeida Aresta 

3º— Luciano Silva Andrade 

 

9º Ano 
 

1º— Mariana Lavado Ferreira 

2º— Tomás Francisco Moita Lopes 

3º— Marcelino da Silva Andrade 
 

Nota: Os alunos do 4º ano obtiveram todos a mesma classificação. 

Na presença da comunidade escolar do estabeleci-

mento EB1 desta freguesia, os alunos que alcança-

ram o melhor desempenho escolar no ano lectivo 

2021/22, receberam das mãos da coordenadora, Profª 

Delfina Veladas, da directora eleita Profª Alice 

Rocha, do director cessante, Prof. Francisco H. 

Pereira e do presidente da freguesia, António Monte-

zo, os respectivos prémios, que constam de um 

diploma de mérito e de um vale financeiro para com-

pras de material didáctico e/ou desportivo. 

Resta-nos endereçar os maiores parabéns aos alunos 

premiados, também aos pais e EE, e desejar que este 

incentivo contribua para o estímulo máximo de dedi-

cação e empenho académico de todos os alunos. 



ESCOLAS 
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PAI NATAL 
 

A terminar o primeiro período escolar 2022/23, 

como vem sendo habitual, a Junta de Freguesia 

enviou o Pai Natal distribuir as prendas a toda 

a comunidade escolar, EB1 e Jardim Infantil. 

 

A Freguesia faz sinceros votos de excelente 

Quadra Natalícia e deseja um óptimo Ano 

Novo de 2023 aos alunos, pais e EE, assisten-

tes, monitoras e professoras. 

 

BOAS FESTAS! 

FEIRA DA VINHA E DO VINHO 

A Freguesia esteve mais uma vez presente na XIX 

edição do evento, nos dias 9 a 11 de Dezembro, 

em Amareleja. 

O nosso stand exibiu artesanato, livros, licores e 

os famosos vinhos de talha. 

O bom funcionamento durante a Feira foi assegu-

rado por: António Miguel, Célia Brásio, Filipa 

Batista e Raquelina Ramalho. 
 

VINHOS DE TALHA PRESENTES: 

A. Carrilho, A. Montezo, A. Rico, A. Veigas,  

José Beato e Martinho Aresta. 
 

Um agradecimento especial para todos! 



 

Obras, Melhoramentos, Aquisições e Projectos (1/Out. — 31/Dez./2022) 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

 

 Corte e poda das árvores e arbustos nas aldeias da freguesia 

 Recolha semanal dos monstros/monos domésticos 

 Transporte de fregueses no âmbito do plano de vacinação anti Covid-19 

 Transporte de fregueses para as sessões de ginástica em Amareleja 

 Transporte de fregueses para consultas e atendimentos de serv. sociais 

 Aplicação de massa fria nos buracos nas vias alcatroadas 

 Corte das ervas daninhas 

 Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

 Requalificação do parque infantil de PSM 

 Recolha total de pneus do curral do concelho 

 

 

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

 Procedimento concursal para Assistente Operacional (inicio) 

 Edição e divulgação do 16º Boletim da Junta de Freguesia 

 Apoio financeiro e logístico ao Associativismo 

 Entrega do projecto “NOVOS CURROS” no IGAC 

 Procedimentos legais para os vários regulamentos 

 Procedimentos formativos e legais sobre transferência de competências para a Junta 

 

 

Tarefas/Obras em curso: 

 

 Requalificação do acesso ao cemitério / Calcetamento (cont.) 

 Colocação de pilaretes na rotunda Dr. José Serelha 

 Obras de melhoramentos no campo de futebol (cont.) 

 Fixação do brasão da freguesia (calçada artística portuguesa) 

 Novo parque de estacionamento no cemitério 

 Iluminação pública em vários locais (E-Redes) 

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 (01/09/2022 — 30/11/2022) 
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OBRAS PLANEADAS E EM CURSO 
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Parque infantil de PSM 

   Renovação do piso  

   Substituição do sistema de rega  

   Reparação e/ou substituição de alguns equipamentos (parcial) 

   Implementação de normas de utilização  

   Horário de funcionamento  

 

Parque infantil / Estrela  

   Em manutenção pela C.M.M. 

   Desmantelamento dos brinquedos em breve 

 

Alargamento Cemitério / Estrela 

   Alargamento para Norte 

   Projecto arquitectónico em fase final   

 

“Parque da Aldeia”  

   Vedação do recinto 

   Plantação de árvores 

   Reparação de equipamentos 

   Implementação de sistema de rega 

   Iluminação local 

    

Novo espaço de Lazer  

   Aplicação de manilhas / Apoio CMM 

   Grelhas de protecção 

   Instalação de mobiliário urbano 

   Iluminação local 

 

Praça de Toiros 

 Substituição do tabuado da arena (parcial)  

 Portas novas  

 Pinturas e repinturas  

 Reposição de Sinalética  

 Regularização do piso entre barreiras  

 Limpeza da arrecadação  

 Remodelação da WC masculina (sanitas e eliminação de rampa)  

 Projecto “CURROS novos” entregue no IGAC  

 Projecto de implantação de nova WC no recinto / Apoio CMM 

   

Acesso ao cemitério de PSM 

 Normalização do muro de contenção 

 Reposição de calçada (parcial) / Apoio CMM 

 Parques de estacionamento 

 Plantação de árvores e canteiro 

  

Campo de futebol 11 

   Instalação de rede de água no Bar 

   Construção de WC para o público 

   Drenagem de águas pluviais / Apoio CMM 

   Plantação de árvores (parcial) 



OBRAS (Cont.) 
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Obras no campo de futebol 

Obras de recuperação de sala  
 

(Mercado) 

 

 

Intervenção numa das Box (ainda não concluí-

da) para aproveitamento de actividades. 

 

 

Foi removida a estrutura /balcão 

e aplicado novo chão. 

Aguarda-se a instalação do vidro/montra, 

A melhoria da iluminação e a 

Pintura geral. 



DESPORTO 

Boletim Informativo nº 16 Página 8 

 

TAÇA INATEL 

 

Disputou-se mais uma elimi-

natória da Taça Fundação 

Inatel 

 

G D P vs UFC Olival Quei-

mado 

(17-12-2022) 

Após empate, na resolução 

por marcação de penalties o 

GDP conseguiu passar para a 

fase seguinte, rumo à final. 

CAMPEONATO INATEL 2022/23 / BEJA 

Série C 

Orçamento participativo 2023 / C M M 
 Proposta do GDP: Viatura para deslocações a jogos e treinos 

 Foi a proposta vencedora (votada com 173 votos) 

 Apoio financeiro de 5.000 € 



ENCICLOPÉDIA 

 

DATAS / EFEMÉRIDES: 
  

 Dia de todos os santos     1/11 

 Dia da dona de casa     3/11 

 Dia Mundial da diabetes  14/11 

 Dia Mundial do não-fumador  17/11 

 Dia Mundial da criatividade  17/11 

 Dia Internacional do Homem  19/11 

 Dia Mundial da ciência  24/11 

 Dia de não comprar nada  25/11 
 

 Dia Int. do voluntariado      5/12 

 Dia Int. contra a corrupção    9/12 

 Dia Int. da UNIFEC   11/12 

 Dia Int. dos direitos humanos  10/12 

 Natal     25/12 

 Dia de São Silvestre   31/12 
 

 Dia Mundial da paz      1/1 

 Dia de Reis       6/1 

 Dia Mundial do compositor   15/1 

 Dia Int. do riso    18/1 

 Dia Mundial da liberdade   23/1 

 

- O que importa não é o que se sabe, mas sim o que se faz com o que se sabe. 

 

- Sábio não é aquele que sabe de tudo e sim o que usa tudo o que sabe. 

 

- Os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros e os idiotas não 

aprendem nunca. 

- Lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que já possuímos.  

- Se queres vencer na vida, consulta três velhos.  

- O achar é a mãe de todos os erros.  

- Antes de falar dos outros, dá uma voltinha pela tua casa.  

- Tudo o que respira, conspira. 

- Palavras verdadeiras podem não ser agradáveis, palavras agradáveis podem não ser verdadei-

ras.  

- Não compense na ira o que lhe falta na razão.  

DITADOS CHINESES: 



ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
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 Em 29/11/2022 decorreu uma acção de formação “Tratar / reciclar os resíduos” 

 

 Decorreu uma sessão da Assembleia Municipal em 14/12/2022 

 

 Prolongamento da Ass. Municipal em 15/12/2022 

 

 Em 21/12/2022 decorreu uma Assembleia de Freguesia ordinária (falta de quórum) 

 Em 29/12/2022 decorreu uma Assembleia de Freguesia ordinária. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Almoço de Natal J.F. —> 
 

 

O Boletim Informativo não segue o novo acordo ortográfico 

Regulamento de Apoio ao Associativismo —> Em processo público de recolha de contributos. 

Regulamento de Taxas e Licenças —> Em fase de aprovação pelo executivo. 

Regulamento da Cedência de viaturas —> Em fase de aprovação pelo executivo. 

Regulamento de Pastoreio e utilização da Herdade da Coutada —> Em fase final de elaboração. 

 

Depois de aprovado o processo “Medidas de Autoprotecção” da Praça de Toiros, 

Foi também iniciado e entregue recentemente no IGAC o projecto de legalização dos “curros”. 

 

 

 

NORMAS E REGULAMENTAÇÕES 


