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MENSAGEM DA PRESIDENTE
Caras e caros Povoenses e Fortenses,

Após as férias de verão, regressam, nos dias 1,
2, 3 e 4 de setembro, as festas em honra de
Nossa Senhora da Piedade, da Póvoa de Santa
Iria.

Convido a população da freguesia e todas e
todos que nos queiram visitar, a participarem
nas festas e a conhecerem a exposição
fotográfica “Fora d’Portas“ de David Madeira,
na Estação Ferroviária da Póvoa.

No próximo mês, os nossos alunos também
regressam à escola, para o ano escolar
2022/2023.

A Junta de Freguesia saúda os agrupamentos
escolares da freguesia e lança aos alunos o
desafio de criarem o logotipo da freguesia, que
de acordo com o regulamento, deverá
ter representados os elementos básicos
identitários da freguesia, designadamente, o rio
Tejo, o edificado da Quinta Municipal da
Piedade e os Fortes.

 

A Junta de Freguesia, também convida as escolas do 1.º ciclo, a aderirem ao projeto “Freguês
Júnior”.
Através deste projeto, as crianças terão a oportunidade de visitar a Junta de Freguesia
aprendendo mais sobre esta instituição, perceber a origem e importância da Freguesia
contactando com o património e suas tradições e aprofundar o conhecimento sobre os
serviços disponíveis na sua área de residência.

Bom regresso ao trabalho e à escola.
Ana Cristina Pereira
Presidente de Junta

FESTA ANUAL DA
PÓVOA DE SANTA IRIA

As Festas em Honra de
Nossa Senhora da Piedade,
na Póvoa de Santa Ir ia ,  vão
ocorrer  de 1 a 4 de
setembro.

Venha festejar  connosco!



Este ano e após um interregno das festas anuais  da freguesia,  devido à pandemia
COVID 19,  voltou a festa ao Forte da Casa.

As Festas em Honra do Sagrado Coração de Jesus decorreram entre 9 e 12 de
junho,  programa é variado e irá  contar com muita animação,  diversos art istas e
bandas nacionais .

A Festa contou com as tradicionais  garraiadas e noite da sardinha assada.  

Destaque para as atuações no dia 9 de junho de Saúl ,  no dia 10 d’  Os Seca
Adegas,  no dia 11 de Bel ito Campos e no últ imo dia de festa,  dia 12 de junho,  da
Rebeca.

A 12 de junho foi  celebrada a Eucarist ia ,  seguida de Procissão em honra do
Sagrado Coração de Jesus e abri lhantada pela Banda de Música da Ass.
Humanitária  dos BV do Zambujal

FESTA ANUAL DO FORTE DA CASA 2022 AGENDA

OLHOS QUE SENTEM

22 de julho a 30 de setembro

A exposição “Olhos que Sentem”
integra-se no projeto municipal
“Art  For Al l  – Inclusão pela Arte”.

As festas encerraram dia 12 com o lançamento de fogo de art if íc io.

Palácio da Quinta da Piedade 



CANTINHO DO SABER

A Junta de Freguesia informa que na sede da Autarquia,  tem disponível  para a população,
uma estante com diversos l ivros,  à  qual  atr ibuiu o nome “Cantinho do Saber” .  A estante e os
l ivros foram oferta de munícipes,  que generosamente doaram à Junta de Freguesia bens que
assim f icam disponíveis  para a população em geral .

Os l ivros são diversif icados,  incluindo leitura para as cr ianças.  Os l ivros podem ser l idos no
local ,  levados e posteriormente devolvidos.  Também pode deixar l ivros para outros leitores.

No mesmo local ,  também é possível  jogar jogos de tabuleiro e dominó,  sendo necessário
sol ic itar  na receção da Junta de Freguesia,  as  caixas com as peças dos jogos.

O “Cantinho do Saber”  funciona de 2.ª  a  6.ª  feira,  das 9h às 17h30m.

A Junta de Freguesia pretende disponibi l izar  em breve,  mais  locais  de leitura para a
população.



FESTAS ANUAIS DA PÓVOA DE SANTA IRIA - PROGRAMA



TEMPERATURAS ELEVADAS: RECOMENDAÇÕES DA DGS



MENSAGEM DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - PAULO BARROCA



INTERVENÇÕES INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES INTERVENÇÕES

COMPUTADORES DE ACESSO PÚBLICO

ENCERRAMENTO CEMITÉRIO PAROQUIAL

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

Colocação de
pilarete

Manutenção de
canteiros

Manutenção de
espaços verdes

Recolha de monos

REUNIÕES ORDINÁRIAS (PÚBLICAS) DA JUNTA DE FREGUESIA


