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Boletim Informativo nº 15 

FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL 

Nª Sª DA ESTRELA 

 
29 DE SETEMBRO 

 
São Miguel Arcanjo 

 
 
 
 

Vista parcial da tradicional procis-
são solene em honra do padroeiro 

da freguesia. 
 

As cerimónias religiosas decorre-
ram sob a orientação física e espi-

ritual do Sr. Padre José Bravo. 
 
 
 

Agenda: 

1/6—Dia da Criança 
 
24/6—Feriado Municipal 
29/6—Assembleia Municipal 
29/6— Assembleia de Fre-
guesia 
30/6 - Final de ano lectivo 
2021/22 
 
23/7— Concentração de mo-
tas (Amigos da Coitada) 
29/7—Festas em honra de Nª 
Sª da Estrela 
29/7—Torneio de Futsal 
(GDP) 
15/8—Santa Maria 
(Amareleja) 
8/9—Feira de Setembro 
16/9 - Inicio do ano lectivo 
2022/23 
29/9—Dia de São Miguel 
 
29/9—Festas em honra de 
São Miguel Arcanjo 
 
5/10—Implantação da Repú-
blica 

 
31 JULHO 

 
 
 

Entre os dias 29 a 31 de 

Julho decorreram as tra-

dicionais Festas em hon-

ra de Nossa Senhora da 

Estrela, padroeira da al-

deia da Estrela. 

 
 
 

SÃO MIGUEL 

Distribuição gratuita 
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24 DE JUNHO—FERIADO MUNICIPAL 

CERIMÓNIA DA ENTREGA DO SÍMBOLO MUNICIPAL 
 

Na presença dos convidados de honra, Srª Ministra do Trabalho e Segurança Social (Ana Mendes Godi-
nho), do Sr. Almirante Chefe do Estado Maior General das FAP (António Silva Ribeiro), do Sr. Director 
da Seg-Social—Beja (Sérgio Figueiredo) e da Srª Directora do ULSBA (Conceição Margalha) e dos au-
tarcas locais, Presidente da Ass. Municipal (José Velez) e Presidente do Município (Álvaro Azedo), as 
Juntas de Freguesia, bem como diversas instituições públicas e privadas, associações e representantes da 
sociedade civil, receberam um símbolo/brasão municipal que destaca o trabalho e empenho de todos os 
envolvidos no combate à pandemia Covid-19 que afectou toda a sociedade durante cerca de dois anos. 
 
No caso especial da Junta de Freguesia, o executivo estende o símbolo agora recebido a todos os funcio-
nários e colaboradores, bem como a outras pessoas e técnicos, empresas, associações, etc. que se disponi-
bilizaram para ajudar durante aquele período. 
 
Obrigado a todos vós! 
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ATL DE VERÃO 

 
ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES 

 
2021/2022 

 
 

A Junta em colaboração com as monitoras prepa-
rou um vasto e diversificado programa de activi-

dades para as crianças. 
 
 

O programa de ATL ocupou os nossos alunos, 
com idade entre 3 e 10 anos, durante cerca de  45 
dias, tendo sido iniciado em 4 Julho e terminado 

em 2 Setembro. 
 
 

Pelas imagens e videoclips recolhidos, perdurou 
a alegria e boa disposição entre toda a equipa. 

 
 

Parabéns a todos ! 
 
 



ESCOLAS 
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Final de Ano Lectivo 2021/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega das Fichas/Caderno de Actividades para 2022/23 

(MINI) CARTA AO DIRECTOR 

 
No arranque de mais um ano lectivo desejamos a toda a comunidade escolar um bom 
desempenho e grandes sucessos pessoais e académicos, mas queremos vivamente tes-
temunhar e agradecer ao Sr. Director todo o trabalho, bem como as excelentes rela-
ções pessoais e institucionais entre Escola/Agrupamento AE e Freguesia de Póvoa de 
S. Miguel. 
Chegado ao final de carreira profissional, o nosso Director, Dr. Francisco M. Honra-
do Pereira, saiu no final de Agosto recente pela porta maior da missão cumprida. 
 
Em nome pessoal e da Freguesia, endereço o nosso muito obrigado e um forte abraço! 



 

Obras, Melhoramentos, Aquisições e Projectos (21/Maio — 30/Set./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 
• Limpezas dos cemitérios 
• Tarefas de preparação das festas anuais da aldeia da Estrela 
• Tarefas de preparação das festas anuais de PSM  
• Limpeza do campo de futebol 
• Substituição de redes no ringue de futsal 
• Substituição de sinalética de trânsito 
• Obras de requalificação na praça de toiros 
• Pintura do edifício exterior da A. M. E. 
• Pinturas dos equipamentos públicos 
• Trabalhos de calcetaria (apoio da CMM) 
 
• Regularização/Registo de todo o património imóvel da Junta de Freguesia (cont.) 
• Distribuição de cabazes de alimentos 
• Procedimento concursal para Assistente  Operacional (conclusão) 
• Conclusão das Medidas de Autoprotecção da Praça de Toiros 
• Revisão do PDM e PU da freguesia (em curso) 
• Levantamento de património arqueológico da freguesia (parcial) 
• Parecer sobre AIA (Projecto do Plano de Rega Póvoa-Moura) 
• Edição e divulgação do 15º Boletim da Junta de Freguesia 
• ATL de Verão 
• Curso de Formação financiado (Utilizar o tractor em segurança) 
• Oferta dos Cadernos de Actividades ao alunos do 1º CEB 
• Apoio financeiro e logístico ao Associativismo 
•  
 
Tarefas/Obras em curso: 
 
• Requalificação do acesso ao cemitério / Calcetamentos e pinturas 
• Colocação de pilaretes na rotunda Dr. José Serelha 
• Requalificação do parque infantil de PSM 
• Obras de melhoramentos no campo de futebol 
• 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 (01/05/2022 — 31/08/2022) 
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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 
   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 
 Remodelação da WC masculina (sanitas e eliminação de rampa) 
 Projecto de implantação de nova WC no recinto / Apoio CMM 
 Arranque do projecto “CURROS novos” 

  
 
Acesso ao cemitério de PSM 

 Normalização do muro de contenção 
 Reposição de calçada (parcial) / Apoio CMM 
 Parques de estacionamento 
 Plantação de árvores 
 Pinturas 

  
Campo de futebol 11 
   Implantação de rede de água  
   Construção de WC para o público 
   Drenagem de águas pluviais / Apoio CMM 
   Plantação de árvores 



OBRAS (Cont.) 
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 Obras na Praça de Toiros 
  

 
 

Obras 
 

de 
 

Remodelação 
 

 do Parque 
 

Infantil 
 

de 
 

Póvoa 
 

de 
 

São 
 

Miguel 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Abertura para breve) 



FESTA DE Nª SENHORA DA ESTRELA 
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DESPORTO 
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Equipa vencedora do VII Torneio de Futebol 5 / 2022 
 

ZURICH SEGUROS 

CAMPEONATO INATEL 2022/23 — 1ª Jornada 



ENCICLOPÉDIA 

DATAS / EFEMÉRIDES: 
 Dia sem sacos de plástico     3/7 
 Dia Mundial da População   11/7 
 Dia Mundial do rock   13/7 
 Dia de Nª Sª do Carmo   16/7 
 Dia do amigo    20/7 
 Dia dos primos    24/7 
 Dia Mundial dos Avós   26/7 
 
 Dia da gato      8/8 
 Dia Mundial do canhoto   13/8 
 Dia do artista    24/8  

 Dia do cão    26/8 
 
 Dia Internacional da caridade    5/9 
 Dia Internacional da literacia    8/9 
 Dia do Software livre   17/9 
 Dia Internacional da Paz  21/9 
 Dia Europeu sem carros   22/9 
 Dia Mundial dos rios   25/9 
 Dia de São Miguel Arcanjo  29/9 
 
 Dia Mundial da Música    1/10 
 Dia Internacional do idoso   1/10 
 Dia Nacional da água    1/10 
 Implantação da República   5/10 
 Dia Mundial do Professor   5/10 
 Dia Mundial da Alimentação 16/10 
 Dia Mundial da 3ª Idade  28/10 

PENSADORES E SABEDORIA POPULAR 

O homem que move montanhas, começa carregando pequenas pedras.  Provérbio chinês 
 
Todas as flores do futuro estão nas sementes de hoje.    Provérbio chinês 
 
Algumas pessoas sentem a chuva. Outras apenas ficam molhadas.  Bob Marley 
 
Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Coralina 
 
Um quadro vive só para quem o olha.     Picasso 
 
Presume do teu amigo que algum dia o poderás ter como inimigo.  Séneca 
 
Se um grande homem cair, mesmo depois da queda, ele continua grande. Séneca 
 
É estupidez pedir a Deus (ou aos deuses) aquilo que se pode conseguir sozinho. Epicuro 
 
O tambor faz muito barulho mas é vazio por dentro.    R. Bolle 
 
O tempo faz com o corpo  o que a estupidez faz com a alma. Apodrece.  C. Zafón 
 
Ame a vida que você vive. Viva a vida que você ama.    Bob Marley 
 
Quando o dinheiro fala, a verdade se cala.     Popular 
 
O que não tem remédio, remediado está.     Popular 
 
Mente vazia, oficina do diabo.      Popular 
 
Quem anda pela cabeça dos outros é piolho.     Popular 
 
Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada.   Popular 



ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
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 Em 29/06/2022 decorreu uma Assembleia de Fregue-
sia ordinária 

 Em 29/06/2022 decorreu uma Assembleia Municipal 
 Em 16/9/2022 teve início o ano lectivo 2022/2023 
 Decorreu uma Assembleia de Freguesia ordinária em 

20/9/2022 
 Decorreu uma sessão da Assembleia Municipal em 

30/9/2022 
 Prolongamento da Ass. Municipal em 03/10/2022 
 Em 6/10/2022 terminou a acção de formação 

“Condução e Operação com o Trator em Segurança” 
 

 
 

FESTAS DE SÃO MIGUEL 2022  
 

 

Agradecimento público 
 

Ao Departamento de RH da C.M.M. pela condução do pro-
cedimento concursal para Assistente Operacional para o 
quadro de pessoal da Freguesia de PSM. Agradecimento 
especial para o Sr. Carlos Ventura. 

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 revisão na consultoria. 

 
Regulamento da Cedência de viaturas —> Em fase de aprova-
ção pelo executivo. 
 
Regulamento de Pastoreio e utilização da Herdade da Coutada 
—> Em fase final de elaboração. 
 
Foi recentemente concluído e aprovado o processo “Medidas 
de Autoprotecção” da Praça de Toiros. 
 
Foi também iniciado recentemente o projecto de legalização 
dos “curros” da Praça de Toiros da Freguesia. 
 

Em colaboração com a CMM, estamos a projectar uma WC nova no recinto da Praça de Toiros, que asiste 
o Parque Infantil, o Ringue de Futsal e a Praça de Toiros. 
 

 
Estamos a dar passos seguros para a legalização plena da Praça de Toiros da freguesia. 

NORMAS E REGULAMENTAÇÕES 


