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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Caras e caros Povoenses e Fortenses,

A Junta de Freguesia irá, no próximo dia 22 de outubro,
realizar uma recriação histórica das invasões francesas,
no Forte 38 das Linhas de Torres.

A Construção das Linhas Defensivas de Torres Vedras
tinha como objetivo impedir a entrada das tropas
francesas em Lisboa. As seis fortificações cujos vestígios
se situam na atual Vila do Forte da Casa constituíam o
início da Segunda linha defensiva que prosseguia por
Bucelas, Mafra até à Foz da Ribeira de Ribamar. 

No dia 12 de novembro, realizar-se-á no Palácio da
Quinta Municipal da Piedade, a Feira Quinhentista. A
Quinta é um conjunto patrimonial cuja fundação se liga à
do Morgadio da Póvoa no século XIV. É composto por
um palácio, igreja, ermidas, jardins e área agrícola. 
A Junta de Freguesia agradece o envolvimento das
instituições da freguesia nestas recriações históricas e
convida à participação da população.

 

No dia 25 de novembro, a Junta de Freguesia irá promover algumas iniciativas para sensibilizar
e informar sobre a Violência Doméstica.
Pratica o crime de violência doméstica quem infligir maus tratos físicos ou psíquicos, uma ou
várias vezes, sobre cônjuge ou ex-cônjuge, unido/a de facto ou ex-unido/a de facto,
namorado/a ou ex-namorado/a ou progenitor de descendente comum em 1.º grau, quer haja
ou não coabitação. 
Também pratica o crime de violência doméstica quem infligir maus tratos físicos ou psíquicos,
sobre pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou
dependência económica, desde que com ela coabite.

Estão todos convidados a participarem nestas e noutras iniciativas promovidas pela Junta de
Freguesia.

Ana Cristina Pereira
Presidente de Junta

EFEMÉRIDE

Alberto Caetano da Si lva
Sanches de Castro,
conhecido por Alberto
Sanches de Castro,  a  10 de
setembro de 1912,  e pela
primeira vez em Portugal ,
real izou um voo em
aeroplano com motor,  no
Mouchão da Póvoa.
 
“Os voos real izados foram
quatro,  todos em l inha
recta,  sem viragens,  sendo
dois no sentido leste-
oeste,  e  dois  em sentido
contrário.  A maior
distância de voo foi  de 450
metros,  percorrida em 30
segundos,  e  a  maior altura
obtida foi  de 5 metros.”  
 em Revista Aeronáutica.



As festas anuais da Póvoa de Santa Iria, em honra de Nossa Senhora da
Piedade, decorreram de 1 a 4 de Setembro. 

A edição deste ano contou com  muita animação, tasquinhas, as tradicionais
garraiadas, noite de sardinha assada e as celebrações religiosas da Bênção dos
Barcos Avieiros e Procissão em Honra de Nossa Senhora da Piedade.

FESTA ANUAL DA PÓVOA DE SANTA IRIA 2022 AGENDA

RECRIAÇÃO HISTÓRICA
Recriação histórica das invasões
francesas,  sec.  XIX,  a  real izar-se a
22 de outubro,  das 10h00 às
22h00,  no forte 38 das Linhas de
Torres,  no Forte da Casa.

Destaque no dia 1 de setembro para a atuação de José Malhoa, no dia 2 d'Os
Manjericos, dia 3 de Madalena Guedes e convidados e no dia 4, último dia das
festividades, de José Alberto Reis.

As festas encerraram dia 4 com o lançamento de fogo de artifício.



INAUGURAÇÃO: PLACAS TOPONÍMICAS

No passado dia 23 de setembro,  a  Junta de Freguesia inaugurou 3 placas toponímicas na
cidade da Póvoa de Santa Ir ia:  Rua João Carlos Nunes,  Rua António da Si lva Godinho e Rua
Carlos Fontan.  

Desta forma,  prestamos homenagem a três homens,  que pela sua atividade pol it ica e
associativa,  fazem parte da história da nossa freguesia.



CAMPANHA DE VACINAÇÃO OUTONO-INVERNO CONTRA A COVID-19 E GRIPE

Está em curso,  desde o dia 7 de
setembro,  a  campanha de vacinação
Outono-Inverno contra a COVID-19 (e
contra a gr ipe) .  O processo vai
decorrer  de forma escalonada,  por
faixas etárias,  avançando à medida
que se esgotem os agendamentos na
faixa etária  mais  elevada,  com o
objetivo principal  de proteger as
pessoas mais  vulneráveis .

Pessoas com 60 ou mais  anos de idade
Residentes ou profissionais  de Estabelecimentos Residenciais  Para Idosos (ERPI)  e  na Rede Nacional
de Cuidados Continuados
Pessoas com 12 ou mais  anos de idade com patologias de r isco
Grávidas com 18 ou mais  anos de idade e doenças definidas pela norma publ icada pela Direção-
Geral  da Saúde
Profissionais  de saúde e outros prestadores de cuidados

Pessoas com 65 ou mais  anos de idade
Residentes em ERPI e na rede nacional  cuidados continuados
Crianças com seis  ou mais  meses com patologias crónicas associadas
Doentes crónicos e imunodeprimidos
Grávidas sem l imite de idade
Profissionais  de saúde e outros profissionais  prestadores de cuidados

Quem pode ser  vacinado nesta campanha sazonal

Vacinação contra a COVID-19:

Vacinação contra a Gripe:

( INFORMAÇÃO RETIRADA DA PÁGINA DA DGS)

PINTURA DE PASSADEIRAS
Foram remarcadas 40 passadeiras e vários eixos de via,  cuja marcação se encontrava pouco vis ível .
Estes trabalhos decorreram por toda a freguesia e visaram reforçar a  segurança da população.



MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - PAULO BARROCA



INTERVENÇÕES INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES INTERVENÇÕES
HORÁRIO DOS SERVIÇOS

C o n 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

Pintura eixos de
via

Manutenção de
espaços verdes

Limpeza de
passeios

Limpeza de
sumidouros

REUNIÕES ORDINÁRIAS (PÚBLICAS) DA JUNTA DE FREGUESIA


