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Agenda: 

15/2—Assembleia de Fre-

guesia 

8/3—Dia Int. da Mulher 

13/3—Almoço Dia da 

Mulher 

17/3—Volta ao Alentejo 

17/3—Marcha nocturna 

19/3—Dia do Pai 

21/3—Dia da árvore 

27/3—Prova de Motocross 

17/4—Páscoa 

20/4—Ass. de Freguesia 

21/4—Ovibeja 

21/4—Formação 1ºs Socor-

ros 

24/4—Última jornada INA-

TEL—Beja 

25/4—25 de Abril 

27/4—Laço Azul 

27/4—Assembleia Municipal 

28/4—Ass. Municipal 

1/5—Dia do trabalhador 

12/5—Feira de Maio 

18/5—Dia dos Museus 

18/5—Feira do Livro Moura 

 

21 Março 
 

Nesta data comemora-se anual-
mente o Dia Mundial da Árvore. 

 
Uma efeméride demasiado impor-
tante não só na vida de todos nós 

como do planeta. 
As ameaças ao equilíbrio da Terra 
são cada vez mais fortes e eviden-

tes.  
 

Cabe ao Homem travar a tendên-
cia e adoptar, finalmente, atitudes 
que defendam e protejam o plane-
ta e, por conseguinte, promovam a 

boa coexistência entre todos os 
seres vivos. 

 

25 DE ABRIL 

Distribuição gratuita 
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25 DE ABRIL 

48º aniversário do Dia da Liberdade 
 

 

 

 

 

Da comemoração do 48º aniversário do 25 de Abril constou: 

 Desfile pela banda SFUMA nas aldeias da freguesia;  

 Içar da bandeira nacional;  

 Lançamentos de fogo de artificio; 

 Distribuição de cravos à população; 

 Colocação de placa memorial em homenagem a um militar da fre-

guesia falecido em combate, em Moçambique, na 1ª Grande Guerra 

mundial. 

A freguesia esteve representada pelos membros do executivo e por 

dois membros da assembleia de freguesia, bem como pelo vice-

presidente da CMM e assessora. 
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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 
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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 

A Junta de Freguesia associou-se naturalmente ao Jardim de Infância nesta comemoração do Dia da 

Árvore e a todo o simbolismo que representa para a defesa do ambiente, do planeta e de todos nós. 

 

A actividade, com o apoio das educadoras e assistentes, consistiu na plantação de uma bonita amoreira 

(Morus alba) num vaso de cerâmica e nas tarefas de preparação. 

 

Pelo que se vê nas imagens, os alunos tiveram um excelente desempenho. 

O planeta e todos nós agradecemos! 

OS RISCOS MAIORES PARA O PLANETA 
 

São vários os estudos que apontam para a degradação contínua e acelerada do planeta, caso não se tomem medidas 

sérias, eficazes e imediatas. 

Sabemos e ouvimos pela comunidade cientifica que existem actualmente graves ameaças à biodiversidade animal e 

vegetal e ao equilíbrio do planeta. É o nosso futuro colectivo que está em causa. 

 

Um estudo conduzido por duas centenas de cientistas através da “Future Earth” chamou a atenção para um conjunto 

de riscos, tais como: alterações climáticas, ondas de calor extremo, perda de biodiversidade, falta de água e cri-

se alimentar. 

Salientam que os problemas ambientais de hoje são uma mistura de mudanças físico-químicas, biológicas e sociais. 

Por exemplo, há um milhão de animais e plantas em risco de extinção nas próximas décadas, segundo o relató-

rio da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos (IPBES). 
 

Daí ser muito importante: o combate à poluição aérea, terrestre e marítima, a mudança na exploração dos recursos 

naturais, substituir os combustíveis fósseis por energias renováveis, travar a desflorestação, alterar a forma de uso da 

terra e mudar a dieta alimentar e, ao mesmo tempo, fazer diminuir a pobreza mundial. 

 

Plantar uma árvore já é uma ajuda real ao planeta e ao futuro da humanidade. 



LAÇO AZUL 
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ABRIL 

 
(Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância) 

 

No dia 27/04/2022 a Junta e toda a comu-

nidade escolar da freguesia associaram-se 

à campanha da CPCJ para assinalar o mês 

da prevenção dos maus tratos na infância. 

 
O Laço Azul foi desenhado nos estabelecimen-

tos de ensino, na Junta e no Largo Luís de 

Camões. 



 

Obras, Melhoramentos, Aquisições e Projectos (1/Março — 20/Maio/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 

 Transporte do G. D. Povoense 

 Aplicação de massa fria nos buracos nas vias alcatroadas 

 Corte das ervas daninhas 

 Aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

 Limpezas dos cemitérios 

 Limpeza e marcação do campo de futebol 

 Substituição de sinalética de trânsito 

 Limpeza e manutenção dos cinzeiros 

 Montagem das grelhas na Rua das Hortas 

 Montagem de portão na esplanada da Casa do Povo 

  

 

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

 Distribuição de cabazes de alimentos 

 Procedimento concursal para Assistente  Operacional (cont.) 

 Admissão de estagiários / A. Escolas de Amareleja 

 Comemoração do Dia Internacional da Mulher 

 Apoio à comemoração do Dia da Árvore /JI 

 Apoio financeiro e logístico na realização da Prova de Motocross 

 Apoio na realização da Marcha Nocturna 

 Comemoração do Dia da Liberdade / 25 de Abril 

 Instalação de placa Memorial ao combatente António Ambrósio Prata 

 Apoio na comemoração do Laço Azul 

 Contrato “solução FE—AP” (Facturação electrónica) 

 Edição e divulgação do 14º Boletim da Junta de Freguesia 

  
 

Tarefas em curso: 

 

 Substituição de sinais de trânsito 

 Requalificação do acesso ao cemitério / Calcetamentos 

 Instalação de tabela de basquetebol no ringue de futsal/ténis 

 Obras de melhoramentos na Praça de Touros 

 ATL de Verão para as crianças 

  

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 (01/02/2022 — 30/04/2022) 
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OBRAS 
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PORTAS novas 

 WC públicas 

 Salão JF 

 

 

 

Calcetamento acesso cemitério 

 

 

 

 

Termocumulador balneários 

 

 

 

 

Vedação do campo de futebol 

 

 

 

 

Montagem de portão na Casa do Povo 

 

 

Obras de calcetamento e de carpintaria da C.M.M. Com esse apoio foi possível a substituição das portas e janelas 

do salão nobre e das casas de banho públicas. 



OBRAS (Cont.) 
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Situação e Planeamento dos Parques da Freguesia: 
 

 Parque infantil — Renovação do piso 

   Substituição do sistema de rega 

   Reparação ou substituição de alguns equipamentos 

   Implementação de horário de funcionamento 

   Videovigilância ? 

 

 Parque infantil / Estrela — Em manutenção pela C.M.M. 

    Substituição do piso 

    Substituição dos equipamentos 

 

 Parque da aldeia — Vedação do recinto 

   Plantação de árvores 

   Implementar sistema de rega 

   Implementação de horário de funcionamento ? 

   Videovigilância ? 

  

 Novo espaço — Aplicação de manilhas 

   Grelhas de protecção 

   Instalação de mobiliário urbano 

   Iluminação 

 
 

Segurança: 

Foi a pensar na segurança dos utilizadores (crianças) que, logo em 2018, estabelecemos contratos de seguros 

para os riscos de acidentes pessoais para os utilizadores dos parques. 

 

Foi também celebrado contrato de seguro das balizas de Futebol e do Ringue de Futsal. 
 

Nos tempos que correm, para controlar eventuais actos de vandalismo poderá ser adoptado sistema de videovigilância. 

HOMENAGEM 

PLACA 

Logo que tivemos conhecimento da exis-

tência do quarto militar da freguesia faleci-

do em combate, procedemos à devida sina-

lização e afixação de placa memorial na 

rua onde a família residiu. 

 

Morto na 1ª G. Guerra em Moçambique 

por acção militar dos alemães, em 1917. 

 
Esta homenagem só foi possível pela ajuda do 

Sr. Octávio Patrício do Arquivo Histórico de 

Moura, que nos cedeu o material e as fontes. 

Em nome da Junta e da freguesia, o nosso obri-

gado Octávio! 



DIA DA MULHER 

Boletim Informativo nº 14 Página 10 

 

 

 

O Dia Internacional da Mulher, face a 

várias contingências, foi assinalado em 

dois momentos na freguesia: 
 

No dia 12 de Março com a organização de 

um lanche-convívio no salão nobre da Jun-

ta de Freguesia. 

 

 

No dia 13 de Março com almoço de con-

fraternização no salão da A.M.E. na aldeia 

da Estrela. 

 

O almoço-convívio contou com a partici-

pação das convidadas, a Srª vereadora Lur-

des Balola e a Srª empresária Fátima Piçar-

ra, ambas de Moura, a quem mais uma vez 

se agradece a sua pronta disponibilidade. 
 

 

A Junta congratula-se com a participação de 

todos e ficamos a aguardar o próximo dia 8 de 

Março, uma data deveras importante a todos os 

níveis. 

 

 

Parabéns a todas as mulheres! 



DESPORTO 
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CAMPEONATO INATEL FUTEBOL 11 
 

DISTRITO DE BEJA 
 

SÉRIE A - 2021/22 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

MOTOCROSS 

 

PROVA DO CAMPEONATO REGIONAL 

CENTRO SUL RIBATEJO DE MOTOCROSS 

 

Decorreu no dia 27 de Março uma prova oficial 

do calendário regional motocross na pista da 

freguesia. 

 

O programa foi composto por várias provas 

com inicio pelas 13.00 horas e término cerca 

das 18.30 horas. 

 

Com tempo ameno primaveril e boa presença 

de público, as provas terminaram com toda a 

normalidade, apenas com um pequeno acidente 

de um concorrente. 

 

Parabéns aos vencedores e a todos os concor-

rentes e participantes. 



MARCHA NOCTURNA 

PASSEIO INATEL 

 

A Fundação Inatel, no âmbito do Prémio “Aldeia 

de Sonho” vencido pela aldeia da Estrela, em 2019, 

ofereceu um passeio aos moradores e familiares 

pelo norte do país. 
 

O grupo de excursionistas, com evidente boa dispo-

sição, teve oportunidade de visitar Braga (cidade 

dos arcebispos), antiga Bracara Augusta, Porto (a 

invicta cidade) e Aveiro (da ria e dos barcos moli-

ceiros). 

No dia 17/03/2022 realizou-se nas aldeias da fregue-

sia uma manifestação solidária em forma de Marcha 

Nocturna pela paz na Ucrânia. 

 

Pelas 20.30 horas, as pessoas juntaram-se e desfila-

ram por algumas artérias com a faixa “PAZ PELA 

UCRÂNIA”. 

 

Na compra de uma vela o valor reverteu a favor do 

povo ucraniano e das vítimas da guerra. 

 

Bem hajam! 

Porto (com vista para o Douro) 

Braga 



ENCICLOPÉDIA 

DATAS E EFEMÉRIDES: 
 Dia da Mulher   8/3  

 Dia do Pai   19/3 

 Equinócio da Primavera  20/3 

 Dia da Poesia   21/3 

 Dia Mundial da Água  22/3 

 Dia do Livro Português  26/3 

 

 Dia das Mentiras  1/4 

 Dia Mundial da Saúde  7/4 

 Dia do Beijo   13/4 

 Dia Mundial do Livro  23/4 

 Dia da Liberdade  25/4 

 

 Dia da Mãe   1/5 

 Dia do Trabalhador  1/5 

 Nossa Senhora da Estrela 8/5 

 Dia da Internet   17/5 

 Dia dos Museus   18/5 

 Dia da Espiga   26/5 

 

 Dia da Criança   1/6 

 Dia Mundial do Ambiente 5/6 

 Dia de Portugal   10/6 

 Solstício de Verão  21/6 

 São João   24/6 

 São Pedro e São Paulo  29/6 

 Dia Mundial das Redes Socais 30/6 

 

 Dia Sem Sacos de Plástico 3/7 

 Dia do Amigo   20/7 

 Dia dos Avós   26/7 

INTERNET 
 

Recentemente, em 17 de Maio, comemorou-se o DIA MUNDIAL DA INTERNET. 

 

Como todos sabemos, a palavra internet foi daquelas palavras estrangeiras que rapidamente entrou no nosso voca-

bulário. E hoje em dia quase tudo se procura na internet e quase todos falam da net. 

 

Muito resumidamente, para percebermos a génese da internet convém assinalar, durante a sua evolução, alguns mar-

cos importantes, tais como: 

 

1969 — ARPANET  

1971 —  Mail 

1974 — Palavra INTERNET foi usada pela primeira vez 

1981 — Lançamento do IBM PC 

1982 — Protocolo TCP/IP 

1985 — Lançamento do SO Windows 1.0 

1990 — WWW (1º Browser ou navegador) 

1991 — Linguagem HTML 

1991 — Protocolo HTTP 

1994 — Protocolo de segurança HTTPS 

Nunca se esqueça: 

 - Não existe Internet 100% segura 

 - Use NetEtiquette (conjunto de regras de boa educação recomendadas para comunicação via internet) 



ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
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 Em 15/02/2022 decorreu uma Assembleia de Freguesia extraordinária 

 Em 20/04/2022 decorreu uma Assembleia de Freguesia ordinária 

 Decorreu entre 21 e 25 d e Abril a OVIBEJA 

 Iniciou em 21/04/2022 uma acção de formação “Primeiros Socorros”  / presencial 

 Em 27/04/2022 decorreu uma Assembleia Municipal 

 Em 28/04/2022 Assembleia Municipal (continuação) 

 Entre 12 e 15/5/2022 — Feira de Moura 

 Em 17/5/2022 — Reunião/Visita de trabalho entre executivo da Junta e a C.M. Moura (comitiva liderada 

pelo Sr. vereador José Banha) 

 Em 18/5/2022 — Início da Feira do Livro / Moura 

 Em 23/05/2022 - O número de infectados com Covid-19 na freguesia era de 4 pessoas 

 Em 26/05/2022 - Campanha do Banco Alimentar contra a Fome 

 

Agradecimentos públicos: 

 Maria Vitória Patinho — Oferta de bolos e sortidos para o Dia da Mulher 

 Lurdes Balola e Fátima Piçarra — Oradoras no Dia da Mulher (Estrela) 

 Octávio Patrício - Recolha de dados no Arquivo Histórico de Moura 

 Fernando Gameiro — Oferta na comemoração do 25 de Abril 

 C.M. Moura — Colaboração na substituição de portas e janelas nas Casas de Banho públicas e no Salão 

Nobre da sede da Junta 

 C.M. Moura — Calcetamento de um troço no acesso ao cemitério de PSM 

 C.M. Mourão — Empréstimo de duas WCs móveis 

O Boletim Informativo não segue o novo acordo ortográfico 

 

 

VISITA DE ESTUDO 

No dia 25/03/2022 a comunidade escolar, EB1 e J.I., organizou um passeio / visita de estudo a Lisboa. 

 

Do programa constou: 

Ida ao Teatro Politeama assistir à peça “A PEQUENA SEREIA” 

e visita ao PAVILHÃO DO CONHECIMENTO 

 

O evento contou, como habitualmente, com o apoio da Freguesia  e a gestão a cargo das Professoras: 

Marisa Beja, Mónica Freire e Natércia Carrachás. 


