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Mensagem do 

Presidente da 

Junta de Freguesia 
• • • 

Micaelenses 

Como sabemos este ano foi 

diferente! Devido à pandemia 

tivemos de nos adaptar para 

que o dia a dia de cada um 

fosse o mais “normal” 

possível. Da mesma forma a 

Junta de Freguesia procurou 

criar condições para prestar o 

apoio necessário e responder 

às necessidades de todos, 

especialmente daqueles que 

por várias razões não lhes é 

possível terem o acesso a uma 

serie de serviços que 

normalmente têm disponíveis. 

Nesse contexto contámos com 

a colaboração das 

instituições/associações da 

freguesia, empresas e 

particulares. É assim que 

queremos continuar, unidos e 

próximos!  

Em meu nome e de todos 

aqueles que fazem parte desta 

equipa, eleitos, funcionários e 

colaboradores, desejamos que 

2021 venha com muita saúde e 

energia para todos, de forma a 

que possamos alcançar os 

nossos objetivos!    Juntos 

somos melhores! 

 

Boletim Informativo da Junta de Freguesia 2020 

Obras e Património 

✓ Construção de 20 ossários;  

✓ Construção de um ossário 

comum subterrâneo no 

cemitério para depósito de 

ossadas não reclamadas (em 

conclusão); 

✓ Ajardinamento de canteiros no 

cemitério; 

✓ Instalação de rampas de acesso 

à JF e de uma sala de espera 

para quem se desloca à JF para 

tratar de assuntos nos serviços 

administrativos; 

✓ Aquisição de uma viatura ligeira 

de passageiros; 

✓ Pintura do edifício sede da Junta 

de Freguesia; 

✓ Corte de pasto do logradouro do 

edifício Centro de Convívio da 

AARPISMM e do logradouro da 

antiga escola primária dos Foros 

do Queimado cedida à Suão. 
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Saúde e Bem-Estar 
(Pandemia COVID 19) 

✓ Elaboração de Plano de 

Contingência; 

✓ Alteração do horário de 

funcionamento da JF; 

✓ Oferta de máscaras 

descartáveis e reutilizáveis, às 

pessoas pertencentes aos 

grupos de risco; 

✓ Oferta de máscaras 

comunitárias/sociais (JF, Suão e 

AARPISMM), às pessoas 

pertencentes aos grupos de 

risco; 

✓ Aquisição de equipamento de 

proteção, produtos de 

higienização e desinfeção para 

disponibilizar aos funcionários, 

colaboradores e membros do 

executivo; 

✓ Colaboração com a Extensão de 

Saúde de Évora na receção de 

receitas de medicamentos, 

exames médicos, consultas, etc. 

e na entrega às pessoas; 

✓ Preparação de toda a logística 

necessária para proporcionar a 

vacinação contra a gripe; 

✓ Colaboração com a Farmácia 

Branco no pedido de medicação 

e entrega de medicamentos; 

✓ Aquisição de mobiliário e 

equipamento necessário para a 

reabertura do posto médico, 

com a colaboração da 

Associação Filarmónica 24 

junho na pintura e limpeza dos 

gabinetes; 

✓ Realização de contactos e 

diligências junto dos 

responsáveis para a reabertura 

do posto médico; 

 
 

 

 

 

 

 

✓ Participação no projeto de 

voluntariado “Apoio Maior” 

inserido no programa “Agora 

Nós” promovido pelo IPDJ com 

a colaboração de dois jovens da 

freguesia – Maria Pencas e 

Flávio Lino. 

Higiene e Limpeza Urbana 

✓ Limpeza dos arruamentos na zona 

urbana; 

✓ Pintura e conservação de 

património;  

✓ Corte de pasto nos acessos e 

arruamentos dos Foros do 

Queimado, C. da Toura e F. das 

Pombas; 

✓ Realização de pequenas 

reparações em alguns caminhos 

rurais. 

 

 

 

Educação, Cultura e 

Ação Social 

✓ Implementação do PAAME 

(Programa de Apoio à Aquisição de 

Material Escolar) no valor de 3000€ 

com o objetivo de apoiar as famílias 

dos alunos da freguesia em idade 

escolar, do Ensino Básico ao Ensino 

Superior; 

✓ Remodelação da sala de apoio ao 

Jardim de Infância com substituição 

de pavimento, mobiliário, material 

didático e decoração; 

✓ Dinamização do processo de 

escolha do brasão da freguesia 

(aguarda parecer da Comissão 

Heráldica). 
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Cooperação 

Institucional  

✓ Colaboração com a SUÃO no 

projeto de recolha de 

eletrodomésticos disponibilizando 

o local para depositar o material 

ate ter sido recolhido; 

✓ Apoio à Associação Filarmónica 24 

de Junho na remodelação das 

instalações com a cedência de 

vários materiais e compra de 

equipamentos; 

✓ Apoio à iniciativa do Dia da Mulher 

promovida pela AARPISMM; 

✓ Apoio à Liga Portuguesa Contra o 

Cancro no peditório anual com 

donativo no valor de €100; 

✓ Organização de caminhada 

promovida pela Associação 

Portuguesa de Apoio à Mulher com 

Cancro na Mama com a aquisição 

de 35 kits (oferta aos inscritos);   

✓ Colaboração com a Cooperativa 

de Habitação Geraldo Sem Pavor 

e a Paróquia de São Miguel de 

Machede na divulgação do projeto 

de construção de 11 moradias na 

Rua Dr. António José de Almeida e 

na Rua dos Castelos; 

✓ Oferta de prendas de Natal às 

crianças inscritas ate aos 12 anos 

de idade e aos comerciantes e 

empresas da Freguesia.  
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Órgãos da Freguesia 
• • • 

JUNTA DE FREGUESIA 

Presidente: Luís Ramalho (PS) 

Secretário: Hugo Rico (PS) 

Tesoureira: Ana Amaral (PS) 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

Presidente: Florival Santos (PS) 

Membros:  

Maria Correia (PS) 

Vera Prates (PS) 

Filipa Viana (PS) 

Florence Melen (CDU) 

Luís Gomes (CDU) 

Duarte Gato (PSD) 

Contactos  

Telefone: 266 987 186 

Telemóvel: 964 398 064 

Email: juntafregsmm@gmail.com 

Web: www.evora.net/jfsmmachede/ 

 

Junta de Freguesia de São Miguel 

de Machede 

30 de dezembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações para 2021 

✓ Reforçar a limpeza urbana com 

colocação de mais papeleiras e 

cinzeiros nas ruas da freguesia; 

✓ Iniciar ação de campanha para 

recolha dos dejetos de animais 

de estimação; 

✓ Substituir árvores em vários 

locais e plantar novas árvores 

em outras zonas da freguesia; 

✓ Adquirir um triturador, para dar 

resposta aos pedidos de recolha 

de resíduos verdes, evitando a 

queima destes; 

✓ Pavimentação de arruamentos 

interiores no cemitério; 

✓ Melhorar o pavimento da Rua da 

Palmeira e Rua António Pais 

Rosa; 

✓ Arranjo paisagístico na Rua de 

Évora (junto paragem 

autocarros); 

✓ Pavimentação de zonas 

pedonais na Rua da Casa do 

Povo e Rua do Barrocal; 

✓ Emanilhamento das valetas na 

rua do Valinho; 

✓ Reabertura do mercado mensal, 

de forma a cumprir as indicações 

da DGS; 

✓ Criação de uma zona WI-FI na 

Praça da República; 

✓ Implementação de projeto de 

ATL durante as pausas letivas; 

✓ Criação de um campo de jogo 

para a prática da modalidade do 

Jogo da Bola do Aro. 

mailto:juntafregsmm@gmail.com

