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EFEMÉRIDE
Celebra-se dia 13 de abri l ,  mais
um aniversário da cr iação da
Freguesia de Póvoa de Santa Ir ia .

A cr iação da freguesia data de
1916,  desanexada do concelho de
Loures em 1926 e integrada no
concelho de Vi la  Franca de Xira.  

Para saber mais  da história  da
Freguesia,  consulte o nosso site
em www.jf-povoaforte.pt

MENSAGEM DA PRESIDENTE
Caras e caros Povoenses e Fortenses,

Este ano comemoramos 48.º aniversário do 25 de
abril. 

A Junta de Freguesia com o apoio das instituições da
nossa freguesia, está a construir um programa de
comemorações, para cujas iniciativas convidamos à
participação de todas e todos. 

O 25 de Abril representou um virar de página na
nossa História, um fim de ciclo, que terminou com
uma longa ditadura e abriu caminho para o fim da
guerra colonial e para a descolonização.

A Revolução de Abril trouxe-nos inúmeras
conquistas. Trouxe-nos o Sistema Nacional de Saúde,
a educação para todos. A taxa de analfabetismo no
tempo da ditadura era elevada e se antes da
revolução poucos eram os homens que se
licenciavam, o número de mulheres que chegava ao
ensino superior era ainda menor.

Com o 25 de abril, conquistamos a liberdade de
expressão, o salário mínimo nacional e pensões
sociais, o direito à greve, à justiça.

 

Trouxe-nos os direitos das mulheres.
 
Também o Poder Local Democrático é uma das grandes conquistas de Abril. Os autarcas construíram
estradas, pontes, levaram o saneamento básico de norte a sul, promoveram o acesso à cultura e ao
desporto, ergueram escolas e equipamentos sociais.

Atualmente, ao combate à pandemia e à crise na Europa resultante da guerra na Ucrânia, soma-se o
desafio do combate às desigualdades, pelo desenvolvimento económico, pela prosperidade. A estes
desafios, respondamos com coragem, confiança e solidariedade. 

Viva o 25 de Abril! 
Viva a Democracia!
Viva a Liberdade!

Ana Cristina Pereira
Presidente de Junta

 

A Junta de Freguesia agradece a
todas e a  todos que têm
contribuído com bens e com o seu
tempo para recolher e separar  os
bens recebidos para enviar  para a
população Ucraniana.

Um agradecimento especial  aos
trabalhadores da autarquia que
têm sido incansáveis  na recolha
de bens junto das instituições da
nossa Freguesia.
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No passado dia 8 de março,  a  autarquia assinalou o Dia Internacional  da Mulher
com a inauguração da Exposição "As Mulheres na Toponímia da Freguesia" ,  na
Estação Ferroviária  da Póvoa de Santa Ir ia .

A iniciat iva contou com a atuação do Coro de Câmara da Sociedade Euterpe
Alhandrense.

Também no âmbito das comemorações do Dia Internacional  da Mulher,  a  Junta de
Freguesia,  em parceria com o ginásio LemonFit ,  organizou junto da Delegação da
Junta de Freguesia,  no Forte da Casa,  uma aula de ginástica e Zumba,  promovendo
o exercício f ís ico e uma vida mais  saudável .

DIA INTERNACIONAL DA MULHER AGENDA

CONCERTOS DE PÁSCOA

9 de abri l  (21h00 )  -  Coro da
Sociedade Euterpe
Alhandrense -  Na Igreja de
Nossa Senhora do Rosário de
Fátima -  Póvoa e Santa Ir ia

10 de abri l  (17h00)  -  Banda
Fi larmónica da Sociedade
Euterpe Alhandrense -  Igreja
Paroquial  do Sagrado Coração
de Jesus -  Forte da Casa

Para assinalar  a  época festiva,  a
Junta de Freguesia organiza 2
concertos:

CONCERTO DA LIBERDADE
Dia 25 de abri l  (17:00)  -  Banda
Fi larmónica da Associação
Humanitár ia  dos Bombeiros
Voluntár ios da Póvoa de Santa
Ir ia  -  junto à entrada norte da
Quinta Municipal  da Piedade,  na
Póvoa de Santa Ir ia  (anf iteatro -
lado do C.C.  Serra Nova)



INICIATIVA DE CARNAVAL

Para assinalar  a  época de Carnaval ,  e  uma vez que devido à pandemia não foi  possível  a  Junta de Freguesia organizar  este ano
o tradicional  desfi le  das escolas,  part i lhámos no Facebook da autarquia vídeos enviados por instituições de apoio aos idosos e
apoio à infância da freguesia.

FEIRA DA TRALHA

A Junta de Freguesia continua a promover a iniciat iva Feira da Tralha,  que decorre no últ imo domingo de cada mês.

As últ imas edições da Feira da Tralha,   na Quinta Municipal  da Piedade,  na Póvoa de Santa Ir ia ,   contaram com as atuações do
Grupo de Música Popular  do CPCD e do grupo de hip hop DANCE ADDICTED.



A Junta de Freguesia procedeu também à plantação de árvores de fruto no Parque de Merendas Capitão Salgueiro Maia,  no
Forte da Casa,  com a part icipação da ARIPFCA.

DIA DA ÁRVORE

Para assinalar  mais  um Dia Mundial  da Árvore,  a  Junta de Freguesia deu continuidade à plantação de mais  árvores de fruto no
pomar nas traseiras da Rua Prof.  Victor Manuel  Morais ,  na Póvoa de Santa Ir ia .

Este ano,  a  iniciat iva contou com a part icipação de cr ianças da Escola EB1 da Póvoa de Santa Ir ia .



MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - PAULO BARROCA



INTERVENÇÕES INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES INTERVENÇÕES

LINHA DE APOIO
Linha de Apoio à População Ucraniana e Refugiados da Ucrânia

APOIO IRS

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

Reparação de
calçada

Recolha de monos

Colocação de
corrimão

Manutenção da
higiene urbana

A Junta de Freguesia informa que,  à  semelhança de anos
anteriores,  i rá  disponibi l izar  apoio na entrega da declaração de
IRS.

A partir  do dia 1 de abri l  e  até dia 30 de junho,  a  Junta de
Freguesia presta apoio à população na entrega da Declaração
Modelo 3 de IRS,  referente ao ano 2021.

O serviço é gratuito,  sendo necessária  marcação prévia.  O apoio
será real izado na sede da Junta de Freguesia (Póvoa de Santa Ir ia)
e Delegação (Forte da Casa) ,  no horário de funcionamento da
autarquia:  9h00 ás 12h30 e das 14h00 às 17h00.

REUNIÕES ORDINÁRIAS (PÚBLICAS) DA JUNTA DE FREGUESIA


