
 
 
 
 

FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE POIARES 

 

TRABALHOS REALIZADOS PELOS ASSISTENTES OPERACIONAIS DE DEZEMBRO/2020 A MAIO/2021 

  

DEZEMBRO 2020 
2 Recolha de monos; 

Trabalhos de pintura na Escola primária do Olho Marinho/Alveite Pequeno; 
Trabalhos de limpeza no Cemitério, no Parque das Medas e na ARSM. 

3 

4 

9 
Continuação dos trabalhos de pintura na Escola primária do Olho Marinho/Alveite Pequeno; 
Recolha de sobrantes de várias localidades da Freguesia; 
Operações de limpeza junto à Ribeira, na localidade de Venda Nova. 

10 Trabalhos no Estaleiro Municipal; 
Inventário; 
Operações de limpeza/arrumação na arrecadação do Cemitério; 
Continuação dos trabalhos de pintura na Escola primária do Olho Marinho/Alveite Pequeno. 

11 

14 

15 
Início da limpeza de trilhos e caminhos para o Poiares Trail 2021 na Venda Nova; 
Continuação dos trabalhos de pintura na Escola primária do Olho Marinho/Alveite Pequeno. 

16 Limpeza de valetas; 
Continuação dos trabalhos de pintura na Escola primária do Olho Marinho/Alveite Pequeno. 17 

18 Trabalhos de limpeza e manutenção no Cemitério, no Parque das Medas; 
Recolha do material para reciclagem dos ecopontos do Centro Escolar de São Miguel; 
Continuação dos trabalhos de pintura na Escola primária do Olho Marinho/Alveite Pequeno. 

21 

22 

23 

Férias. 

24 

28 

29 

30 

31 

 

JANEIRO 2021 
4 Limpeza dos espaços do Cemitério e da Escola primária de São Miguel; 

5 Manutenção do Cemitério e trabalhos de abertura de sepultura n.º 83; 

6 
Terminus dos trabalhos relativos à abertura da sepultura; 
Operações de limpeza no trilho da Venda Nova (Poiares trail); 

7 
Continuação das operações de limpeza no trilho da Venda Nova (Poiares trail); 
Recolha de monos; 
Abertura de zona na mina junto à Casa do Guarda na Serra do Bidueiro; 

8 
Continuação dos trabalhos na mina junto à Casa do Guarda na Serra do Bidueiro;  
Continuação das operações de limpeza no trilho da Venda Nova (Poiares trail); 

11 
Manutenção do Cemitério; 
Continuação das operações de limpeza no trilho da Venda Nova (Poiares trail); 

12 
Continuação das operações de limpeza no trilho da Venda Nova (Poiares trail); 

14 

15 Trabalhos em Alveite Grande (em acessos e valetas); 

18 
Manutenção do Cemitério; 
Finalização dos trabalhos em Alveite Grande. 

20 Abertura de sepultura n.º 133 no Cemitério da Freguesia; 
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21 
Funeral no Cemitério; 
Limpeza do espaço cemiterial; 
Limpeza de algumas valetas na Freguesia; 

22 Continuação da Limpeza do espaço cemiterial e de algumas valetas na Freguesia; 

23 Abertura de sepultura n.º 611 e funeral no Cemitério; 

25 
Continuação da limpeza de algumas valetas na Freguesia; 
Arrumações dos materiais da Junta em espaço cedido pela Câmara para o estaleiro da Freguesia no 
estaleiro municipal; 

26 

Continuação das arrumações dos materiais da Junta em espaço cedido pela Câmara para o estaleiro da 
Freguesia no estaleiro municipal; 
Colocação de tampas; 
Manutenção do Cemitério; 
Abertura de sepultura n.º 42; 

27 
Continuação da abertura de sepultura n.º 42 no Cemitério; 
Trabalhos de manutenção no Cemitério; 

28 
Retirada de terras e trabalhos de encaminhamento de águas pluviais no Cemitério; 
Recolha de monos por Alveite Grande e Moinhos; 

29 
Trabalhos de conservação no cemitério; 
Limpeza das carrinhas. 

 

FEVEREIRO 2021 

1 

Manutenção do Cemitério; 
Terminar pintura das janelas na escola primária do Olho Marinho e colocação de materiais de higiene e 
limpeza nos wc’s; 
Limpeza de valetas em São Miguel;  
Colocação de tampas de cimento no Olho Mari8nho 

2 
Arranjo de caixas pluviais no Olho Marinho; 
Recolha de monos em Olho Marinho/Alveite Pequeno e em São Miguel de Poiares; 

3 
Limpeza do Cemitério na parte exterior; 
Construção de tampas no estaleiro municipal; 

4 
Finalização da limpeza exterior do Cemitério; 
Colocação de pó pedra na Calçada da Igreja; 

5 
Carregamento de materiais junto ao Lavadouro da Venda Nova; 
Manutenção interior do Cemitério; 
Construção de tampas no estaleiro; 

8 

Recolha de sobrantes e limpeza de valetas nas várias localidades da Freguesia; 
Continuação da manutenção do Cemitério; 
Continuação da construção de tampas no estaleiro; 
Abertura de sepulturas no Cemitério de Santo André – Poiares;  

9 
Continuação da manutenção do Cemitério; 
Deslocação a vários locais da Freguesia devido ao mau tempo; 

10 
Abertura de valas no Cemitério para escoamento de águas pluviais; 
Colocação de aro na sepultura n.º 42; 
Arranjo de rilheiras provocadas por mau tempo; 

11 
Colocação de tout-venant junto ao estádio, na Rua Velha; 
Recolha de terras junto à ADC de Olho Marinho e Alveite Pequeno; 
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12 
Manutenção no Cemitério; 
Recolha de sobrantes na Freguesia; 

15 Operações de limpeza no Parque das Medas e no Cemitério; 

16 Manutenção no Cemitério; 

17 
Operações de limpeza exterior na Capela de Santo António em São Miguel e na de Alveite Grande; 
Limpeza de carreiro em Cabeço de Celas; 
Limpeza do espaço exterior junto aos Lavadouros da Venda Nova; 

18 
Manutenção do Cemitério; 
Arranjo e construção de tampas no estaleiro; 
Limpezas junto aos Lavadouros da Venda Nova; 

19 Início de obra em carreiro no Cabeço de Celas; 

22 
Reunião dos serviços operacionais na sede da Junta de Freguesia; 
Visita aos vários locais que carecem de intervenções; 
Manutenção do Cemitério; 

23 Trabalhos em obra em curso na localidade de Alveite Grande; 

24 
Continuação dos trabalhos em obra em curso na localidade de Alveite Grande; 
Entrega de refeição na Venda Nova ao abrigo da cantina social da ADIP (durante 15 dias); 

25 
Trabalhos de limpeza no armazém sito na sede da Junta de Freguesia; 
Arranjo e construção de tampas no estaleiro; 

26 

Continuação dos trabalhos em obra em curso na localidade de Alveite Grande; 
Arrumações no Estaleiro; 
Limpeza da carrinha Nissan; 
Abertura de sepultura no Cemitério; 

27 Abertura de Sepultura no Cemitério; 

 

MARÇO 2021 

1 
Retirar terras e colocar aros no Cemitério da Freguesia; 
Recolha de entulhos em Lombada; 
Trabalhos em curso nas obras da Rua das Eirinhas – São Miguel de Poiares, e em Alveite Grande. 

2 Continuação dos trabalhos na obra em curso no capril, na Serra do Bidueiro; 
Continuação de Trabalhos em curso nas obras da Rua das Eirinhas – São Miguel de Poiares, e em Alveite 
Grande; 

3 

4 
Continuação dos trabalhos na obra em curso no capril, na Serra do Bidueiro; 
Trabalhos na obra dos Lavadouros da Venda Nova; 

5 Continuação dos trabalhos na obra em curso no capril, na Serra do Bidueiro; 

8 
Continuação dos trabalhos na obra em curso no capril, na Serra do Bidueiro; 
Trabalho de manutenção no Cemitério; 
Recolha de materiais em Alveite Grande; 

9 
Continuação dos trabalhos na obra em curso no capril, na Serra do Bidueiro; 
Arranjos em carreiro sito em Alveite Grande;  
Trabalhos de limpeza exterior na ARCADIA e na Rua do Lavadouro; 

10 
Continuação dos trabalhos na obra em curso no capril, na Serra do Bidueiro; 
Trabalhos de limpeza exterior nos Lavadouros de São Miguel de Poiares; 

11 
Continuação dos trabalhos na obra em curso no capril, na Serra do Bidueiro; 
Continuação de trabalhos de limpeza exterior nos Lavadouros de São Miguel de Poiares, depois na Venda 
Nova, na Travessa Real; 
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Recolha de monos na Freguesia; 

12 

Continuação dos trabalhos na obra em curso no capril, na Serra do Bidueiro; 
Continuação da recolha de monos na Freguesia; 
Operações de limpeza na escola de São Miguel de Poiares; 
Lavar e limpar carrinha Nissan; 

13 Abertura de sepultura n.º 58 no Cemitério; 

14 Abertura de sepultura n.º 44 no Cemitério; 

15 

Retirar terras e colocação de pedra mármore na sepultura n.º 58 e efetuar a manutenção semanal no 
Cemitério da Freguesia; 
Continuação dos trabalhos no capril; 
Trabalhos na obra dos Lavadouros da Venda Nova; 

16 Continuação dos trabalhos nos Lavadouros da Venda Nova; 
Rega de árvores no Parque das Medas e da Fraga; 
Operações de limpeza na Rua do Convento, na Escola Primária de São Miguel e na Praceta; 

17 

18 

19 Continuação das operações de limpeza na Praceta, no Cemitério da Freguesia e no Parque das Medas; 

22 
Operações de limpeza e manutenção no Cemitério; 
Recolha de monos na Freguesia; 

23 Continuação de operações de limpeza e manutenção no Cemitério; 

24 
Continuação de operações de limpeza e manutenção no Cemitério; 
Arranjos na Praceta e no chafariz de São Miguel de Poiares; 

25 
Continuação de operações de limpeza e manutenção no Cemitério; 
Abertura de sepultura n.º 29; 

26 
Retirar terras no Cemitério; 
Operações de limpeza no Parque das Medas; 
Lavagem/Limpeza da Toyota. 

29 Operações de limpeza e manutenção no Cemitério; 

30 
Trabalhos junto às piscinas da Fraga com plantação de árvores e limpezas florestais. 

31 

 

ABRIL 2021 
1 Plantação de árvores autóctones na encosta das piscinas da Fraga; 

2 Serviço de cemitério abertura de sepultura; 

5 
Fazer meio fio e começar a chapiscar muro na Rua do Convento, em São Miguel de Poiares; 
Manutenção do cemitério e continuação da plantação na Fraga. 

6 Finalizar trabalhos no muro da Rua do Convento, em São Miguel de Poiares; 

7 

Trabalhos na rua das Barrocas e do Jagundo;   
8 

9 

12 

13 
Limpeza da mina do chafariz de Alveite Grande; 
Trabalhos de arranjo no mesmo local; 

14 Manutenção do cemitério e limpeza do adro da igreja 

15 
Finalizar trabalhos de arranjo no chafariz de Alveite Grande; 
Começar operações de limpeza junto à ARSM; 

16 
Finalizar operações de limpeza junto à ARSM; 
Limpeza da Nissan; 
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19 
Operações da zona exterior da ARCADIA; 
Reposição de pedras mármore no Cemitério e arranjo de campas n.ºs 29, 613 e 614; 

20 

Arrumações e arranjos no estaleiro; 21 

22 

23 
Operações de limpeza no caminho público/carreiro em São Miguel de Poiares (que liga a Rua da Cumieira 
à Rua do Santo) para efetuar obras; 
Limpar e lavar a Toyota; 

26 

Trabalhos no caminho público/carreiro em São Miguel de Poiares (que liga a Rua da Cumieira à Rua do 
Santo). 

27 

28 

29 

30 

 

MAIO 2021 

3 
Trabalhos no caminho público/carreiro em São Miguel de Poiares (que liga a Rua da Cumieira à Rua do 
Santo); 
Recolha de entulhos em Alveite Grande; 

4 Trabalhos no caminho público/carreiro em São Miguel de Poiares (que liga a Rua da Cumieira à Rua do 
Santo); 5 

6 Limpeza escola Olho Marinho e rotundas, acabar carreiro em São Miguel e limpar canto da Romeira; 

7 “                                                    e mudar torneira do chafariz da rua da Fonte; 

10 “                                                    e arrumo do estaleiro; 

11 Trabalhos no capril; 

12 “                                                    e fazer canalização no lavadouro da Venda Nova; 

13 “ 

14 “                                                     , manutenção do cemitério e manutenção da Toyota; 

17 

Trabalhos no capril; 

18 

19 

20 

21 

24  Trabalhos no capril e manutenção cemitério e limpeza junto ao regadio Quinta dos Lameiros; 

25 “                                  e limpeza regadio de São Miguel de Poiares; 

26 “ 

27 “ 

28 “                                  e reciclagem escola; 

31 “ 
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REPRESENTAÇÕES DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE DEZEMBRO/2020 A JUNHO/2021 

DEZEMBRO 2020 
Dias Eventos  Representação 

3 Representação do executivo por Ana Raquel Carvalho na reunião do CLAS no CCP. Executivo 

4 
Visita a uma exploração de caprinos em Serpins; reunião com os elementos do 
executivo da Freguesia das Lavegadas sobre a proposta de alteração dos limites 
das áreas baldias sitas na Serra do Bidueiro. 

“ 

6 
Verificação de estradas florestais nas localidades de Fonte Longa e Casal do Gago 
com o Sr. Arlindo Simões para posterior limpeza e manutenção. 

“ 

7 

Reunião com o Sr. Silvério da Silva Duarte sobre possível doação de terreno na 
Venda Nova; participação na aplicação do segundo método de seleção do 
procedimento concursal (entrevista profissional de seleção) para recrutamento 
de Assistente Operacional. 

“ 

9 Reunião da Dueceira por videoconferência. “ 

11 Reunião do órgão executivo. “ 

14 
Ida à GNR, na qualidade de Presidente da Junta da Freguesia, para prestar 
declarações acerca de difamações constantes da página pública do Presidente no 
facebook. 

“ 

17 
Reunião com o Presidente do Conselho Diretivo da CLBFSMP, Sr. Fernando 
Soares, sobre contrato, possivelmente a celebrar, para instalação de painéis 
fotovoltaicos em terrenos baldios. 

“ 

19 
Reunião com o Conselho Diretivo e o Conselho Fiscal da CLBFSMP acerca do 
contrato, possivelmente a celebrar, para instalação de painéis fotovoltaicos em 
terrenos baldios. 

“ 

21 
reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares sobre as 
eleições presidenciais de 2021;  
Presença na reunião de Assembleia Municipal. 

“ 

22 
Ida a Soure para verificar os caprinos passíveis de compra para execução da 
candidatura aprovada da “Realização da Gestão de Combustível com Recurso à 
Pastorícia”. 

“ 

23 
Reunião da Eco-Escolas por videoconferência acerca das metas a atingir no ano 
2021;  
Reunião de Assembleia de Freguesia. 

“ 

28 
Reunião extraordinária/urgente da CMPC acerca do aumento significativo dos 
casos Covid-19 no Conselho para a tomada de medidas. 

“ 

 

JANEIRO 2021 
Dias Eventos Representação 

6 Reunião de Assembleia de Compartes na ARSM (não realizada). Executivo 

10 
Visita à residência do Sr. Nuno Andrade, morador na Rua dos Lameiros, para 
posterior aplicação de sinalização. 

“ 

11 
Ida à Cooperativa para averiguar os procedimentos a tomar para a obtenção da 
marca de exploração relacionada com o projeto da caprinicultura (suprareferida);  

“ 
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Reunião com os Presidentes das Juntas de Freguesias das Lavegadas e São Miguel 
de Poiares e os Presidentes dos Conselhos Diretivos das respetivas Comunidades 
Locais dos Baldios sobre os limites de ambas as Freguesias, reunião esta 
promovida pela entidade responsável pelo projeto fotovoltaico para a Serra do 
Bidueiro. 

12 
Visita aos terrenos baldios com as entidades responsáveis para a colocação de 
fogo controlado em diversas parcelas a efetuar em 2021. 

“ 

14 Reunião no CCP sobre procedimentos a adotar nas eleições presidenciais 2021. “ 

21 Reunião do órgão executivo. “ 

22 Verificação do decurso das obras no capril. “ 

23 
Verificação da disposição das secções de voto no Centro Escolar de São Miguel 
devido à covid-19. 

“ 

24 Presença nas seções de voto devido ao decurso das eleições presidenciais. “ 

27 Reunião por videoconferência. “ 

28 
Visita ao terreno junto ao Lavadouro da Venda Nova com o Sr. Arquiteto José Rui 
da Câmara Municipal e o Sr. Silvério Duarte a fim de delinear estratégias de 
ocupação do espaço. 

“ 

30 
Referenciar novos pontos dos limites da Freguesia com o Presidente da Junta de 
Freguesia das Lavegadas, Álvaro Rei;  
Visita à Charca da Venda Nova para verificar mais um ato de vandalismo. 

“ 

 

FEVEREIRO 2021 

Dias Eventos  Representação 

1 
Visita em conjunto com os serviços da ARCIL a fim de acompanhar o José Carlos 
Alexandre no âmbito do terminus do contrato de trabalho. 

Executivo 

2 
Visita ao Cemitério da Freguesia para delinear estratégias de desvio de águas 
provenientes da encosta. 

“ 

3 
Visita à Casa do Guarda sita no Bidueiro para definir local de receção da 
eletricidade em conjunto com os serviços da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares. 

“ 

4 Reunião por videoconferência. “ 

5 
Visita aos resíduos florestais da Venda Nova para atestar depósito de materiais 
indevidamente colocados no local e definição de estratégias que impeçam os 
mesmos acontecimentos. 

“ 

7 Acompanhamento das obras do capril. “ 

8 Acompanhamento do início das obras no Lavadouro da Venda Nova. “ 

9 
Acompanhamento de máquina retroescavadora para minimizar estragos 
advindos da precipitação excessiva; reunião por videoconferência do BUPi 
(Balcão Único do Prédio – Sistema cadastral). 

“ 

10 
Reunião com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares para 
verificação das despesas não elegíveis no projeto da caprinicultura. 

“ 

11 
Acompanhamento das obras no capril;  
Visita às novas instalações do Estaleiro da Freguesia para verificar alterações à 
reestruturação do espaço;  

“ 
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Reunião com a empresa Número Sensação a fim de verificar possibilidade de 
candidatura ao projeto AIDS 
Reunião do órgão executivo; 

16 
Visita em conjunto com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares, João Miguel Henriques, para verificação do decurso das obras no 
Lavadouro da Venda Nova, no capril e na Zona Industrial. 

“ 

17 

Ida ao Cemitério em conjunto com os serviços da Higiprev, Lda (empresa de 
segurança, higiene e saúde no trabalho);  
Visita dos serviços das Infraestruturas de Portugal, IP, devido a sinalização 
vertical. 

“ 

20 
Acompanhamento operacional dos eventuais pontos críticos da Freguesia que 
possam determinar e originar possíveis prejuízos em virtudes da ocorrência de 
chuvas fortes. 

“ 

22 
Reunião com os colaboradores da Freguesia para apresentação de novas regras e 
novos formatos de organização, de funcionamento e de trabalho. 

“ 

23 
Ida a Pombal com Paulo Simões da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 
para visitar capril e equipamentos integrantes, designadamente o sistema de 
ordenha. 

“ 

24 Acompanhamento do decurso das obras no capril sito na Serra do Bidueiro. “ 

25 
Visita com a Eng.ª Mafalda Simões à Serra do Bidueiro para verificação de limites 
das Freguesias de São Miguel de Poiares e das Lavegadas. 

“ 

26 
Ida a Mangualde para visitar capril e equipamentos integrantes, designadamente 
o sistema de ordenha;  
Reunião da Assembleia Municipal. 

“ 

 

MARÇO 2021 
Dias Eventos  Representação 

1 
Visita ao Lavadouro da Venda Nova para averiguar trabalhos no circuito das 
águas. 

Executivo 

2 Verificação de trabalhos nas estradas florestais. “ 

3 Reunião na Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares sobre os censos 2021. “ 

4 Acompanhar o decurso das obras no Capril e no Lavadouro da Venda Nova. “ 

5 
Acompanhar os trabalhos de (re)abertura de estradas e caminhos florestais pelas 
máquinas da Dueceira. 

“ 

8 Acompanhamento na encosta da Fraga do corte e queima de espécies invasoras. “ 

9 
Acompanhamento das obras no capril e verificação dos locais para futura 
instalação de sistema de segurança (alarme/câmaras de videovigilância). 

“ 

10 
Visita do Técnico responsável pelo acompanhamento da aplicação informática 
para formação dos serviços administrativos. 

“ 

11 Reunião extraordinária do órgão executivo;  

12 
Acompanhamento do início das obras em Casal do Gago: marcação do muro na 
Rua Casal do Gago com o Paulo Simões da Câmara Municipal de Vila Nova de 
Poiares. 

“ 

14 
Identificação dos limites dos terrenos baldios para efeitos de recolha de material 
lenhoso; 

“ 
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15 
Formação de coordenador da Freguesia para as operações censitárias 2021. “ 

16 

17 
Acompanhamento do início da reconstrução da churrasqueira no Parque das 
Medas; 
Reunião ordinária do órgão executivo. 

“ 

20 
Acompanhamento do início das obras de alargamento na Rua Casal do Gago, na 
localidade com o mesmo nome. 

“ 

21 
Distribuição de armadilhas para a vespa velutina por vários voluntários e pelo 
órgão executivo da junta nas várias localidades da Freguesia. 

“ 

22 

Acompanhamento da obra do muro da Rua do Convento em São Miguel;  
Acompanhamento da demolição da casa sita junto ao complexo das piscinas da 
Fraga;  
Participação em Workshop online sobre “Tecnologias reprodutivas: Aumento da 
produtividade e preservação de raças caprinas”, no âmbito do melhoramento 
genético. 

“ 

23 
Ida à Serra do Bidueiro com a Eng.ª Mafalda Simões para verificação de parcelas 
de terreno a intervencionar com trabalhos de limpeza de matos e de espécies 
invasoras. 

“ 

24 
Acompanhamento do decurso das obras na churrasqueira sita no Parque das 
Medas. 

“ 

25 

Ida a Casal do Gago em conjunto com a GNR e a Chefe de Unidade de Funções 
Sociais da Câmara Municipal, Sónia Costa;  
Realização de entrevistas a três potenciais candidatos à realização de contratos 
emprego-inserção (CEI);  
Reunião com Marcelo Almeida com vista a estabelecer potencial parceria para 
dinamização da pista de parapente; 

“ 

26 
Reunião do Conselho Local de Ação Social (CLAS) por videoconferência (via zoom);  
Içamento da Bandeira Eco-Escolas do ano de 2019/2020 no Centro Educativo de 
São Miguel. 

“ 

27 Formação de coordenador da Freguesia para as operações censitárias 2021. “ 

 

ABRIL 2021 

Dias Eventos  Representação 

1 
Reunião com as recenseadoras atribuídas à Freguesia de São Miguel de Poiares 
no âmbito das operações relativas aos censos 2021. 

Executivo 

3 

Acompanhamento de obra em muro sito no lugar de Moinhos;  
Ida às obras de asfaltamento das Ruas da Barrocas, do Jagundo e Caminho da 
Cavado do Vale (Venda Nova) com vista a encontrar soluções para encaminhar 
devidamente as águas pluviais 

“ 

5 
Reunião na Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares sobre a instalação de 
paneis fotovoltaicos em terrenos baldios. 

“ 

6 
Acompanhamento do decurso das obras de alargamento de estrada em Casal do 
Gago e de asfaltamento na Venda Nova. 

“ 

7 
Acompanhar a retirada de grua de terreno junto aos Lavadouros da Venda Nova 
e Moinhos. 

“ 
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8 
Reunião com o Presidente do Conselho Diretivo da Comunidade Local dos Baldios 
da Freguesia. 

“ 

9 Acompanhamento dos serviços de limpeza Alveite Grande. “ 

11 
Procurar soluções para encaminhar devidamente as águas do Regadio da Venda 
Nova; 

“ 

12 

Reunião por videoconferência do II Conselho Eco-escolas do Centro Escolar de 
São Miguel;  
Verificação do decurso das operações relativas aos censos com uma das 
recenseadoras. 

“ 

13 
Visita com o Presidente da Câmara Municipal às localidades de Vale do Gueiro e 
Casal do Gago. 

“ 

14 
Acompanhamento das obras (medições da cerca) no capril; reunião por 
videoconferência da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

“ 

17 
Reunião com as recenseadoras da freguesia para fazer ponto de situação das 
operações relativas aos censos 2021. 

“ 

18 
Marcação de terrenos baldios; ida às localidades de Venda Nova e Moinhos em 
conjunto com uma das recenseadoras para verificação de trabalhos. 

“ 

20 Reunião com vários intervenientes devido às limitações dos baldios. “ 

21 Acompanhamento da instalação do sistema de segurança no capril. “ 

23 
Verificar estradas e caminhos de terra batida urbanos para asfaltamento, 
conforme o respetivo levantamento efetuado em 2018; 
Reunião ordinária do órgão executivo. 

“ 

24 

Participação na inauguração das novas instalações dos Serviços de Ação Social e 
Educação da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares;  
Reunião com os restantes elementos do Conselho Diretivo da Comunidade Local 
dos Baldios da Freguesia. 

“ 

26 
Acompanhamento do decurso da obra em caminho público/carreiro em São 
Miguel de Poiares, que liga a Rua da Cumieira à Rua do Santo. 

“ 

27 
Visita com o Presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares a Olho Marinho e 
Alveite Pequeno para alcatroamento de pequenos acessos a habitações, 
conforme a listagem elaborada em junho/2018. 

“ 

28 Reunião por videoconferência sobre o BUPI – Balcão Único de Cadastro. “ 

29 
Reunião extraordinária do CLAS – Conselho Local de Ação Social no CCP – Centro 
Cultural de Poiares. 

“ 

30 
Visita com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares ao carreiro 
público em São Miguel de Poiares, que liga a Rua da Cumieira à Rua do Santo. 

“ 

 

MAIO 2021 

Dias Eventos  Representação 

4 
Reunião com a Delegada Municipal no âmbito das operações relativas aos censos 
2021. 

Executivo 

6 
Reunião do Concelho Diretivo da Comunidade Local dos Baldios da Freguesia para 
apreciação de propostas. 

“ 
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7 
Dinamização de três sessões de esclarecimento no Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova de Poiares sobre a vespa velutina e o projeto “Vamos Salvar as 
Abelhas!”. 

“ 

11 

Participação em sessão de dinamização online organizada pelo Centro de 
Competências da Caprinicultura acerca de "O pastoreio de percurso e o cultivo de 
forragens - cuidados";   
Acompanhar a montagem da sala de ordenha no capril. 

“ 

12 
participação em sessão de dinamização organizada pelo Centro de Competências 
da Caprinicultura acerca de "O pastoreio de percurso e o cultivo de forragens - 
cuidados". 

“ 

13 

Acompanhamento da marcação para proceder à construção de vedação e 
marcação de portões de entrada no Capril na Serra do Bidueiro;  
Visita a residente da Malpartida em conjunto com os serviços da ação social da 
Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares para averiguação de eventual auxílio 
para consertar telhado. 

“ 

14 
Proceder à reinquirição no âmbito dos censos 2021;  
Reunião com Cátia Santos. 

“ 

18 
Reunião com uma das recenseadoras a propósito do decurso das operações 
censitárias 2021. 

“ 

19 Reunião ordinária do órgão executivo; “ 

20 
Reunião no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares para 
assinatura do contrato da passagem da jurisdição da EN2 das Infraestruturas de 
Portugal, IP, para o Município. 

“ 

21 

Reunião no salão de congressos do CCP sobre o projeto "Voltámos à Casa da 
Luísa....agora com o Luís”;  
Reunião na sede da Junta de Freguesia para proceder a retificações no âmbito das 
operações relativas aos censos 2021. 

“ 

24 
Participação na reunião da Junta de Agricultores de São Miguel na sede da Junta 
de Freguesia. 

“ 

25 Verificação no terreno do decurso das obras no regadio de São Miguel. “ 

26 

Reunião com o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares sobre 
trabalhos desenvolvidos e a desenvolver até ao fim do mandato; 
Participação no “I Congresso Nacional da Caprinicultura” sobre “Estrutura e 
Organização do Setor” promovido pelo Centro de Competências de 
Caprinicultura. 

“ 

27 
Participação no “I Congresso Nacional da Caprinicultura” sobre “Produções – 
Reprodução” promovido pelo Centro de Competências de Caprinicultura. 

“ 

28 
Participação no “I Congresso Nacional da Caprinicultura” sobre “Produções – 
Sanidade” promovido pelo Centro de Competências de Caprinicultura. 

“ 

29 
Participação no “I Congresso Nacional da Caprinicultura” sobre 
“Transformação/Inovação e Comercialização” promovido pelo Centro de 
Competências de Caprinicultura. 

“ 

30 
Visita a várias localidades da Freguesia para verificar trabalhos de limpezas 
urbanas efetuados pelas empresas contratadas. 

“ 

 



 
 
 
 

FREGUESIA DE SÃO MIGUEL DE POIARES 

 

JUNHO 2021 

Dias Eventos  Representação 
1 Acompanhamento das obras a levar a cabo no regadio de São Miguel. Executivo 

4 Acompanhamento das obras a levar a cabo no regadio de São Miguel.  

7 Acompanhamento das limpezas a efetuar no regadio de Venda Nova e Moinhos. “ 

8 Acompanhamento das limpezas a efetuar no regadio de Venda Nova e Moinhos. “ 

9 Acompanhamento da finalização das obras em curso no radio de São Miguel.  

14 
Participação no workshop “Características da carne e do leite de caprinos em 
função do sistema de produção" promovido pelo Centro de Competências de 
Caprinicultura. 

“ 

15 

Visita às instalações da Comunidade Juvenil São Francisco no Olho Marinho;  
Participação no segundo workshop “Características da carne e do leite de 
caprinos em função do sistema de produção" promovido pelo Centro de 
Competências de Caprinicultura 

“ 

16 
Verificação dos trabalhos a decorrer da maquinaria da Dueceira;  
Reunião na ADIP. 

“ 

17 
Reunião com as representantes da Associação Porta Lilás;  
Reunião no Salão Nobre da Câmara Municipal a fim de ordenar os candidatos a 
Agentes Eleitorais. 

“ 

18 Reunião do órgão executivo. “ 

 


