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EFEMÉRIDE
No âmbito da denominada
reorganização administrativa
terr itorial  autárquica,  a  lei
Nº11ª/2013 de 28 de janeiro,
agregou as freguesias de
Póvoa de Santa Ir ia  e Forte da
Casa,  que se tornou assim a
maior Freguesia do Concelho
de Vi la  Franca de Xira em
termos populacionais .

A reorganização efetivou-se
com as eleições autárquicas
de 29 de setembro de 2013.

MENSAGEM DA PRESIDENTE
Caras e caros Povoenses e Fortenses,

O novo ano está a começar e com ele novos
projetos e desafios.

Continuamos a viver dias de apreensão e
insegurança devido à pandemia que assola o
país e o mundo, e todos queremos ultrapassar
quanto antes este período difícil.

Este ano, queremos olhar ainda com mais
atenção e equidade para os problemas da
Solidariedade. Este compromisso implica uma
atenção redobrada, particularmente nesta fase
pós pandemia, para com os cidadãos que
correm mais risco de pobreza e exclusão. 
Iremos reforçar o apoio regular de âmbito social
à população, através do reforço da atividade da
Comissão Social de Freguesia e da reativação
do trabalho de rede com as suas instituições.
As instituições locais, são as primeiras a
responder aos apelos e a interagir em rede,
para colmatar necessidades alimentares e
garantir a dignidade da pessoa.

 

O sucesso deste mandato não depende só do executivo da Junta de Freguesia, mas também da
população, das instituições da freguesia, bem como da Câmara Municipal. 
A natureza dos nossos compromissos são de reforço da proximidade com a população, nas
diversas áreas de atuação da Junta de Freguesia.
Queremos construir pontes de diálogo, de entreajuda, de proximidade e inclusão de todos.

Conto com todas e todos, na certeza que contam sempre comigo!

 Ana Cristina Pereira
Presidente de Junta

 

Encontra-se disponível  para
consulta,  na página oficial  da
Junta de Freguesia (https://jf-
povoaforte.pt/) ,  a  nova tabela
de taxas em vigor para os
serviços oferecidos pela
autarquia,  referente ao ano de
2022.

TAXAS EM VIGOR



No passado mês de Dezembro,  a  autarquia assinalou a época natal íc ia  com
diversas at ividades pela freguesia.  

A 12 de dezembro,  teve lugar a  iniciat iva de Desfi le  de Pais  Natal  pelas ruas da
freguesia.  Organização da Junta de Freguesia e com a colaboração da Ass.  Póvoa
de Santa Ir ia  Vespa Clube.

Dia 18 de dezembro,  houve animação de natal  no mercado do Forte da Casa.  Uma
iniciat iva da Junta de Freguesia,  que contou com a part icipação do Gruta Forte
Grupo de Teatro.

No dia 19 de dezembro,  a  animação decorreu na Quinta Municipal  da Piedade,  na
Póvoa de Santa Ir ia ,  e  até contou com a vinda do Pai  Natal ,  para animar os mais
pequenos.

JANEIRAS
Devido à pandemia de Covid-19,  este ano não foi  possível  contar com a
participação das associações ARIPFCA (Associação de Reformados e Pensionistas
do Forte da Casa)  e  UDCF (União Desportiva e Cultural  do Forte)  para cantar  as
Janeiras,  como habitualmente,  na Delegação da Junta de Freguesia,  no Forte da
Casa.  

Esperamos para o ano poder voltar  à  programação habitual  e  contar com a
participação do movimento associativo nesta época festiva.

ANIMAÇÃO DE NATAL AGENDA

A PÓVOA DA D. MARTINHO

Está patente no Núcleo
Museológico “A Póvoa e o
Rio”,  Parque Urbano da Póvoa
de Santa Ir ia ,  a  exposição “A
Póvoa da D.  Martinho”,
mostra que surge na sequência
da extinção da Associação D.
Martinho,  associação cultural
povoense que,  durante mais
de duas décadas,  teve por
objetivo aprofundar e divulgar
o conhecimento dos valores
identitários daquela cidade,
da qual  resultou a cedência de
acervo patr imonial  à  Câmara
Municipal  de Vi la  Franca de
Xira.

"INQUIETAÇÃO"
De 13 de novembro a 15 de
janeiro está patente ao
público na galeria  municipal
de exposições do Palácio da
Quinta da Piedade a exposição
de desenho de Maria Papa,
intitulada "Inquietação".



ECO-ESCOLA

A Junta de Freguesia esteve presente dia 14 de dezembro,  a  convite do Agrupamento de Escolas da Póvoa de
Santa Ir ia ,  na real ização do primeiro conselho ECO-ESCOLAS -  AEPSI,  com a apresentação dos alunos,  dos
professores coordenadores e do Galardão ECO-ESCOLAS 2020-21.

Fel ic itamos a Escola Básica e Secundária Dom Martinho Vaz de Castelo Branco pela obtenção,  pelo 4º ano,  do
título e Bandeira Verde ECO-ESCOLA, um programa que visa reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pelas
escolas no ano lectivo 2020/2021,  em beneficio do ambiente e sustentabi l idade.

FEIRA DA TRALHA

Teve lugar no passado dia 19 de dezembro a 1ª  Edição da Feira da Tralha,  iniciat iva organizada pela Junta de
Freguesia,  na Quinta Municipal  da Piedade,  na Póvoa de Santa Ir ia .



MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - PAULO BARROCA



INTERVENÇÕES INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES INTERVENÇÕES

REUNIÕES ORDINÁRIAS (PÚBLICAS)

As reuniões ordinárias (públ icas)  da Junta de Freguesia real izam-se na primeira
Segunda-Feira de cada mês:

RECOLHA DE MONOS

TESTES COVID
Pode aceder à l ista de farmácias e laboratórios do concelho de Vi la  Franca de Xira
com testes antigénio rápidos e gratuitos,  através do l ink:  

https://www.infarmed.pt/web/infarmed/testes-covid-19

Con t a t o  J u n t a  d e  F r e g u e s i a :

Sede :  Rua Raul  Alves nº5 -  Póvoa de Santa Ir ia  Telefone:  219 540 670
Delegação :  Rua Padre Américo nº2 A -  Forte da Casa -  Telefone:  219 533 100

Substituição de
mobiliário urbano

Manutenção de
espaços verdes

Reparação de
calçada

Manutenção da
higiene urbana


