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EFEMÉRIDE
Celebra-se dia 30 de junho,  mais
um aniversário da elevação do
Forte da Casa a Vi la .

Parabéns à nossa Vi la  e seus
habitantes!

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,

Após dois anos de interregno na realização
das festas anuais da freguesia, devido á
pandemia COVID 19, este ano as festas
voltam a realizar-se.

Neste mês, as festas anuais do Forte da
Casa, em honra do Sagrado Coração de
Jesus, irão decorrer de 9 a 12 de junho.

Para além do apoio da Junta de Freguesia
à realização das festas anuais da freguesia,
a autarquia também apoia o movimento
associativo nas diversas festas populares e
arraiais que estes organizam. 

A Junta de Freguesia continua diariamente
o seu trabalho, de forma transparente e
coerente, direcionado para as pessoas,
ajudando quem precisa e tendo como
objetivo o bem comum da comunidade.

Neste retorno à normalidade, em que voltamos ao convívio e às festividades, desejo a
todas e todos, um ótimo verão!

 Ana Cristina Pereira
Presidente de Junta

 

FESTAS ANUAIS DA

FREGUESIA
Após um interregno das festas
anuais  da freguesia,  devido à
pandemia COVID 19,  este ano,  as
festas voltarão a real izar-se,  nas
seguintes datas:

-  Festas em Honra do Sagrado
Coração de Jesus no Forte da
Casa:  de 9 a 12 de junho

- Festas em Honra de Nossa
Senhora da Piedade na Póvoa de
Santa Ir ia:  de 1 a 4 de setembro

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jf-povoaforte.pt%2F%3Ffbclid%3DIwAR0YWlw21DPhXmOcSq4_Pk-KSbieb2yfLy4nk0YTTio_Ho8uqHTsZOOIW50&h=AT2JYZF7D-alXBNwf_P-S_BRJIuushlKtIIbniM9t8WP5HhpRnttNKIS4qpnW3YSgvkrT_m1uLACVpY6zCGOc0MMJJH1rgFz5DMqF6ZV82O1mClcG4EJ4rdGp2OeNF27uRQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT06r2DpZWLdgLcLF9Eoj5oLJSiGc-8apSarsCwW6C7MhdTIkCKc1RL4Natht0-al3b0yD3pGKygUgI9qHmfs_m-sDPwyyrOrqmj3-C1unkYQ_eWc26GL2bt1hmNtUPxhv0MzSL46x6niuwPB09WUxMbJ06gIPm3ci0uEPG45U8xf2MhVS3uVf17RyX8wilaTwkrpA


Para assinalar  a  Época de Páscoa,  a  Junta de Freguesia organizou este ano dois
concertos:

No dia 9 de abri l ,  pelas 21h00,  tocou o Coro da Sociedade Euterpe Alhandrense,
na Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  na Póvoa e Santa Ir ia .

No dia 10 de abri l ,  pelas 17h00,  foi  a  vez da Banda Fi larmónica da Sociedade
Euterpe Alhandrense,  que tocou na Igreja Paroquial  do Sagrado Coração de Jesus,
no Forte da Casa.

Para assinalar  a  data,  a  Junta de Freguesia associou-se à CPCJ de Vi la  Franca de
Xira e sol ic itou às instituições de apoio à Infância da Freguesia a  real ização do
Laço Azul  Humano.

Participações da ASSAF,  do IAC,  da Creche Mamã Gal inha e CerciPóvoa.

CONCERTOS DE PÁSCOA AGENDA

A PÓVOA DA DOM 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.

FEIRA DA TRALHA

A Junta de Freguesia
informa que nos meses de
Verão ( junho a setembro)  a
iniciat iva Feira da Tralha
não se irá  real izar .

ABRIL MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA



25 DE ABRIL - SESSÃO SOLENE

A sessão solene do 48.º  aniversário do 25 de abri l  contou com as intervenções das forças pol it icas
presentes na Assembleia de Freguesia,  momentos musicais  e também de poesia.

No âmbito das Comemorações do 25 de Abri l ,  teve lugar a  iniciat iva "Caminhar por Abri l . . .Sempre! ,  organizada pelo CPCD e
com o apoio da Junta de Freguesia.

A caminhada,  que ocorreu na manhã de 25 de abri l ,  teve forte adesão da população.

CAMINHAR POR ABRIL...SEMPRE!



 "O QUE FAZ FALTA..." PALAVRAS MUSICAIS

As comemorações do 48.º  aniversário do 25 de abri l  terminaram com o "Concerto da Liberdade",  pela Banda
Fi larmónica da Associação Humanitária  dos Bombeiros da Póvoa de Santa Ir ia ,  no dia 25 de abri l ,   na entrada
Oeste da Quinta Municipal  da Piedade.  

CONCERTO DA LIBERDADE

Integrado nas comemorações do 48.º  aniversário do 25 de abri l ,  o  Gruta Forte Teatro apresentou,  no dia 23 de
abri l ,  o  espetáculo "O que faz falta. . ."  Palavras Musicais .



FESTAS ANUAIS DO FORTE DA CASA 2022 - 9 A 12 DE JUNHO
A Junta de Freguesia de Póvoa de Santa Ir ia  e Forte da Casa convida todas e todos a part iciparem este ano nas
Festas Anuais  do Forte da Casa,  em Honra do Sagrado Coração de Jesus,  a  real izarem-se entre 9 e 12 de junho,
junto ao mercado do Forte da Casa.

O programa é variado e irá  contar com muita animação,  diversos art istas e bandas nacionais ,  noite de fado,
folclore,  tasquinhas,  artesanato,  noite de sardinha assada e três dias de tradicionais  garraiadas,  entre outros.  

Destaque para as atuações no dia 9 de junho de Saúl  (pelas 22:30) ,  no dia 10 d’  Os Seca Adegas (pelas 24:00) ,  no
dia 11 de Bel ito Campos (pelas 22:30)  e  no últ imo dia de festa,  dia  12 de junho,  da Rebeca (pelas 22:00) .

Os festejos encerram no dia 12 com o lançamento de fogo de art if ic io,  pela meia-noite.  
Venha participar na Festa do Forte da Casa!



MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - PAULO BARROCA



INTERVENÇÕES INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES INTERVENÇÕES

OCUPAÇÃO TEMPOS LIVRES 2022

INSTALAÇÃO DE CAIXA MULTIBANCO/ATM FORTE DA CASA

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

Limpeza de
calçada

Recolha de monos

Limpeza de
papeleiras

Manutenção de
espaços verdes

A Junta de Freguesia informa que contactou a Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo,  com o objetivo de saber da disponibi l idade desta
instituição bancária,  instalar  na Vi la  do Forte da Casa uma Caixa
Multibanco/ATM.

Na sequência deste contacto,  a  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
decidiu instalar  uma Caixa Mult ibanco/ATM no Centro Comercial
Olival  Parque no Forte da Casa,  que já  se encontra disponível  para
uti l ização.

A Junta de Freguesia continuará a procurar soluções para colmatar a
falta de agências bancárias na Vi la  do Forte da Casa,  para que a
população,  possa dispor no seu dia a  dia,  dos serviços bancários
necessários.

REUNIÕES ORDINÁRIAS (PÚBLICAS) DA JUNTA DE FREGUESIA


