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Nota de Abertura

Caros fregueses,

Após dois anos privados das nossas ativida-
des devido ao Covid-19, estamos de volta 
para dar continuidade às nossas atividades. 

Estamos a preparar os festejos anuais em 
honra da padroeira de Santa Margarida da 
Coutada.

As festas são importantes porque são uma 
maneira de juntar a população, não só para 
o convívio como para partilha de experiên-
cias. As pessoas reveem-se passados anos, 
no fundo é um local de encontro, não só de 
gerações como de pessoas que não se veem 
há muito tempo. Depois é importante não 
perder as tradições.

As festas populares são tradições que envol-
vem festas com a participação popular, com 
música, danças típicas, rituais religiosos, en-
tre outros.

É uma cultura que se herda da sociedade, 
através de diversas pessoas de diversos lu-
gares com hábitos e costumes diferentes, 
esses costumes são adquiridos por meio de 
hábitos, crenças e costumes e podem ser 
expressados através de diversas modalida-
des de expressão como o artesanato, dança, 
culinária, entre outros.

Ela é importante pois, mantém as tradições 
culturais de um povo, trazendo conhecimen-
to para a população, gerando assim, oportu-
nidades para que outros povos conheçam 
diversas culturas e tradições históricas.

O executivo da Junta de Freguesia, deseja a 
todos umas boas festas e também boas fé-
rias, mas tenham cuidado.

Um abraço amigo do Presidente

José Manuel Ricardo
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Atividades desenvolvidas

2.1 | Dia de Reis

2.2 | Carnaval

5 de janeiro 

Para assinalar a data e porque os nossos 
idosos merecem, o executivo da Junta de Fre-
guesia, entregou, no passado dia 5 de janei-
ro, aos responsáveis do Lar da Santa Casa de 
Misericórdia em Santa Margarida da Coutada, 
uns bolinhos-rei para os nossos idosos resi-
dentes comerem no lanchinho do dia de Reis. 

Foi com grande animação, que no passado dia 28 de fevereiro, os nossos meninos do 
CESM desfilaram e brincaram ao Carnaval. 

2.3 | Festas do Concelho
Após 2 anos de interregno devido à Covid, retomaram-se 

este ano as Festas do Concelho, que decorreram no fim de 
semana da Páscoa, entre os dias 15 e 18 de abril. A Junta de 
Freguesia marcou presença, num stand conjunto das Jun-

tas de Freguesia, 
onde foi possível 
divulgar um pou-
quinho do que a 
nossa freguesia 
tem para oferecer 
e o projeto Sorri-
sos entre Letras, 
o qual muito nos 
orgulhamos.
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Atividades desenvolvidas

2.4 | Comemorações do dia 25 de Abril

Os acontecimentos do dia 25 de Abril 
de 1974, são uma parte importante da nos-
sa história e é, com certeza, uma data que 
ninguém quererá esquecer. Este foi o dia da 
conquista da Liberdade e da Democracia. 
Do direito à saúde, do direito à greve, do di-
reito ao ensino, do direito de autonomia das 
mulheres…

Depois de um longo período com restri-
ções nas celebrações causadas pela Covid-19,  
foi possível este ano, voltar a promover ativi-
dades que envolvessem a população. 

O programa foi composto pelo tradicio-
nal hastear das Bandeiras, ao que se seguiu 
a caminhada pela Liberdade. Pelo caminho, 
o Engenheiro Tiago Lopes, companheiro 
assíduo das nossas caminhadas, foi transmi-
tindo ensinamentos sobre a fauna e flora da 
freguesia, ao grupo que nos acompanhou.

Seguiu-se um almoço convívio na Socie-
dade Recreativa Portelense e a atuação do 
Grupo de Música Popular “Grupo de Concer-
tinas Amigos da Gandaia”.

Aproveitamos este espaço para agrade-
cer publicamente ao Eng. Tiago Lopes, aos 
Bombeiros Voluntários de Constância e à As-
sociação Filarmónica Montalvense, que ao 
longo dos anos sempre estiveram connosco 
de forma voluntariosa.
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Atividades desenvolvidas

2.5 | Dia Mundial da Criança

Numa parceria entre a APEAVEC (Associa-
ção de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas de Constância), as 
Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal de 
Constância, foi possível promover um dia da 
criança cheio de atividades. 

Estas atividades tiveram o envolvimento 
de diversas instituições (GNR, Bombeiros Vo-
luntários de Constância, Exército Português, 
entre outros) às quais agradecemos publica-
mente.
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Atividades desenvolvidas

2.6 | Projeto Sorrisos entre Letras

3 anos de Sorrisos Entre Letras...
3 anos de solidariedade, amizade,
respeito, solidariedade e afetos.

O projeto Sorrisos entre Letras conta já 
com 3 anos de existência e tem ganho ao 
longo do último ano uma outra dinâmica e 
amplitude. 

Este é um projeto que já passou das fron-
teiras de Constância e que já buscou a soli-
dariedade em outras regiões do país. É com 
orgulho que anunciamos que, da Amadora, 
pelas Sras. Sandra Pereira e Alda Moura e de 
Avis, pela D. Lígia Pimpista e colegas, que 
nos fizeram chegar diversas peças (mantas, 
casaquinhos, pantufas e gorros feitos em 
croché e lã) para entrega na Maternidade 
do Centro Hospitalar do Médio Tejo, assim 
como da Sra. Christian T. Gomes que ofer-
tou diversos materiais para o projeto.

A 27 de março – Caminhada Solidária 
– organizada pela Associação Aclama de 

Martinchel onde foram angariados diver-
sos materiais (linhas e lãs) para apoio ao  
projeto.

Preparação de flores e divulgação do 
projeto nas Festas do Concelho – Ornamen-
tação da Rua do Olival e participação no 
Stand das Juntas de Freguesia 

Dia 9 de maio – Entrega dos trabalhos 
realizados pelas(os) voluntárias(os) do Pro-
jeto Sorrisos Entre Letras no serviço de ma-
ternidade e pediatria do Centro Hospitalar 
do Médio Tejo.

18 de maio – Visita a uma das nossas 
voluntárias, a D. Odete Gonçalves, que por 
motivos de saúde teve necessidade de in-
tegrar no Lar de Idosos da Santa Casa da 
Misericórdia, com entrega de uma t-shirt 
do projeto.

E, continuam os encontros às quartas-
-feiras de 15 em 15 dias, na nossa Junta de 
Freguesia
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Atividades desenvolvidas

2.7 | Condecoração do Sr. Comandante 
Adelino Gomes

2.8 | Orion 2022

No passado dia 1 de junho, durante a 
apresentação do dispositivo de combate 
a incêndios, decorreu também a cerimónia 
de condecoração com a Medalha de Méri-
to de Proteção e Socorro, no grau cobre e 
distintivo laranja, ao Sr. Comandante Ade-
lino Gomes, pelos seus 45 anos de serviço, 
20 dos quais como comandante dos Bom-
beiros Voluntários de Constância.

Muitos parabéns ao Sr. Comandante 
Adelino Gomes e votos de reconhecimen-
to pelo trabalho realizado em prol da po-
pulação da nossa freguesia!

De 2 a 13 de maio – maior exercício mi-
litar anual, com epicentro no Campo Militar 
de Santa Margarida e 2200 militares e 346 
viaturas das forças armadas de Portugal, Es-
panha, França e Roménia.
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Atividades desenvolvidas

2.9 | IV Troféu CLAC de Orientação
em BTT 2022

2.10 | Campanha de vacinação antirrábica

Decorreu nos dias 4 e 5 de junho, o 
Campeonato Nacional Sprint e de Distân-
cia Média de Orientação em BTT, organi-
zada pelo CLAC e com o apoio da Câmara 

Municipal de Constância, da Junta de Fre-
guesia de Santa Margarida da Coutada e 
do Instituto Português da Juventude e do 
Desporto.

Realizou-se nos passados dias 22 e 23 de 
junho, mais uma campanha de vacinação an-
tirrábica, onde foi possível colocar os identifi-
cadores (chips) e vacinar os cães com a vacina 
da raiva.

Esta campanha é feita anualmente, em 
todas as localidades da freguesia e pretende 
ser uma ajuda aos proprietários dos animais 
que assim não têm de procurar alternativas 
fora do local de residência e com custos mais 
reduzidos, uma vez que não têm de pagar 
consulta, mas tão só as taxas designadas por 
lei. Como é costume, também nós acompa-
nhamos o veterinário municipal de forma a 
facilitar os procedimentos e a legalização do 
animal.

A vacina atualmente dá para 3 anos e tem 
um custo de 10 €. Já o chip é aplicado uma 
vez na vida do animal e custa 2,50 €, acrescen-
do mais 1 € para a caderneta. A licença é tira-
da anualmente na Junta de Freguesia e tem 
um custo de 1,25 € no ano em que o animal 
leva o chip, e de 5 € nos anos seguintes.

Voltamos a alertar para o facto destes pro-
cedimentos serem obrigatórios e a sua falta 
incorrer em contraordenações.

Caso não tenha conseguido vacinar o seu 
animal nestes dias, poderá fazê-lo, a partir 
do próximo mês de Setembro, nas primeiras 
segundas-feiras de cada mês pelas 17 horas, 
no armazém da Câmara Municipal em Vale de 
Mestre ou contactando o veterinário munici-
pal para o n.º 918040915.
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Informações

Ao longo dos últimos anos, muitas têm 
sido as dificuldades para atendimento nas 
lojas da Segurança Social. Com o intuito 
de acelerar processos e ajudar a popula-
ção mais idosa nos pedidos ou simulações 
das reformas, foi assinado um protocolo 
entre a Segurança Social e a Anafre - As-
sociação Nacional das Freguesias, onde, as 
Juntas aderentes podem, mediante uma 
senha que se pode pedir na hora (caso o 
requerente tenha os contactos – telemó-
vel ou email – atualizados na Segurança 
Social), fazer simulações ou mesmo reque-
rer a reforma na hora.

O que é o serviço “Reforma na hora”?
Trata-se de um processo de aprovação 

automática da pensão de velhice, com 
base nos elementos que constam no sis-
tema de informação da Segurança Social 
Direta, ou seja, com base na carreira con-
tributiva e os anos de desconto.

Como funciona
e quanto tempo demora?

Todo o processo de pedido da pensão 
de velhice é feito através da Segurança 
Social Direta. Para aceder à plataforma 
digital da Segurança Social é necessário 
ter uma sua senha de acesso e o Número 
de Identificação da Segurança Social, ou a 
Chave Móvel Digital, ou do Cartão de Ci-
dadão com a respetiva carta dos códigos 
Pin (Pin de autenticação). Antes de fazer o 
pedido da pensão de velhice na Seguran-
ça Social Direta, é feita uma simulação e se 
concordar com o valor que lhe é apresen-
tado, poderá então avançar com o pedido 

da pensão de velhice, através do preenchi-
mento de um formulário online.

Caso reúna todas as condições neces-
sárias para poder usufruir de uma pensão 
em Portugal, o pedido da pensão de velhi-
ce é automaticamente diferido no prazo 
máximo de 24h, sendo atribuída de segui-
da uma pensão provisória.

Quais as condições necessárias?
• Possuir idade pessoal de acesso – 66 

anos e 7 meses em 2022 ou, em caso de 
idade inferior à indicada, pode ter direito 
à pensão de velhice antecipada em deter-
minadas situações:

– Pensão antecipada por desempre-
go de longa duração
– Pensão antecipada pelo regime de 
flexibilização da idade
– Pensão antecipada por carreiras 
muito longas
– Regimes especiais de antecipação 
da idade de acesso à pensão por ve-
lhice - Exercício de atividade em de-
terminadas profissões.

• Ter o número de anos de descontos 
necessários para acesso à pensão 

– 15 anos civis, no mínimo, seguidos 
ou interpolados, com registo de remu-
nerações
– 144 meses com registo de remune-
rações - beneficiário abrangido pelo 
seguro social voluntário

• Ter carreira contributiva apenas na Se-
gurança Social;

• Estar abrangido pelo regime normal 
de reforma, não tendo carreiras especiais;

3.1 | "Reforma na Hora"
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Informações

• Ser residente em Portugal;
• Não ter dívidas à Segurança Social, 

como trabalhador independente;

Sendo desde há largos anos o nosso 
lema de trabalho, “Uma Freguesia ao servi-
ço da população!”, no qual tentamos sem-
pre prestar um serviço de atendimento 
personalizado, próximo e com qualidade, 
abraçámos mais este desafio que espere-
mos que seja mais uma vantagem para a 
nossa população mais idosa. 

De referir que tivemos no passado mês 
de junho a formação necessária e nos en-
contramos aptos a ajudar aqueles que nos 
procurarem.

3.2 | Renovação da Cartas de Condução
A carta de condução tem períodos es-

pecíficos para ser renovada, independen-
temente da data de validade que está 
impressa na mesma. Atualmente as regras 
mudam consoante a data em que foi tira-
da. Deixamos aqui um excerto das novas 
regras para que ninguém fique sem carta 
por desconhecimento da matéria.

Quando tenho de revalidar
a minha carta de condução?

A revalidação da carta de condução 
pode ser requerida nos seis meses que 
antecedem o termo de validade do título 
(depende sempre da idade e da data em 
que tirou a carta);

a) Condutores do Grupo I (categorias 
A, B, ciclomotores e Tratores Agrícolas):

Se tirou a carta de condução antes de 
2 de janeiro de 2013:

• Revalidação aos 50 anos, sem necessi-
dade de atestado médico;

• Revalidação aos 60, 65 e 70 anos, com 
atestado médico;

• Depois dos 70 anos, revalidações de 2 
em 2 anos sempre com atestado médico.

Se tirou a carta tirada depois de 2 de 
janeiro de 2013 e antes de 30 de julho 
de 2016:

• Quando tirada antes dos 25 anos: re-
validar aos 30 e aos 45 anos, sem atestado 
médico.
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Informações

• Quando tirada após perfazer 25 
anos, renovar aos:

– 40 e 55 anos, sem atestado médico,
– 60, 65 e 70 anos, com atestado mé-

dico,
– Depois dos 70 anos, renovar de 2 em 

2 anos, sempre com apresentação 
de atestado médico.

Carta tirada a partir de 30 de julho de 
2016:

• de 15 em 15 anos até atingir os 60 
anos de idade, sem necessidade de apre-
sentar atestado médico;

• dos 60 aos 70 anos, de 5 em 5 anos, 
com atestado médico;

• após os 70 anos de 2 em 2 anos, sem-
pre com atestado médico.

b) Condutores do Grupo II (categorias: 
C e D, bem como os condutores das cate-
gorias B e BE que exerçam a condução de 
ambulâncias, de veículos de bombeiros, 
de transporte de doentes, de transporte 
escolar, de transporte coletivo de crianças 
e de automóveis ligeiros de passageiros 
de aluguer): 

Se tirou a carta antes de 2 de janeiro 
de 2013, revalidar aos:

• 40 anos sem atestado médico e sem 
CAP (Certificado de Aptidão Psicológica),

• 45 anos com atestado médico, sem 
CAP,

• 50, 55, 60, 65 e 68 anos com atestado 
médico e CAP,

• Após os 68 anos, de 2 em 2 anos, sem-
pre com atestado médico e CAP.

Com carta tirada depois de 2 de Ja-
neiro de 2013 e antes de 30 de julho de 
2016, renovar aos:

• 25, 30, 35, 40 e 45 anos com atestado 
médico e sem CAP;

• 50, 55, 60, 65 e 70 anos com atestado 
médico e com CAP;

• Após os 70 anos, de 2 em 2 anos, sem-
pre com atestado médico e CAP.

Carta tirada a partir de 30 de julho de 
2016, renovar:

• De 5 em 5 anos, após a data de habi-
litação de condução, até perfazer os 70 
anos,

• Até perfazer 50 anos, com atestado 
médico e sem CAP,

• Depois dos 50 anos, com atestado mé-
dico e com CAP.

Condutores com carta de condução 
das categorias D1, D1E, D e DE:

• Termo de validade da carta é aos 67 
anos,

• Renovação aos 65, com a anotação da 
restrição 999, que se refere à limitação da 
massa máxima autorizada aos 20 000 kg.

Quanto custa a 2ª via
da carta de condução?

• Online - tem um custo de 13,50 € para 
condutores com idade igual ou superior a 
70 anos e 27 €, para os restantes condu-
tores. - (pelo próprio, nas lojas e espaços 
cidadão ou Junta de Freguesia);

• Presencialmente no IMTT - custa 15 € 
para condutores com idade igual ou su-
perior a 70 anos; e 30 € para os restantes 
condutores. 

O que acontece se não revalidar
a minha carta de condução
nos prazos legais?

A revalidação deve ser requisitada nos 
6 meses anteriores à caducidade, para não 
incorrer nas seguintes situações:

• Se deixar passar o prazo e conduzir 
com a carta de condução caducada está a 
cometer uma infração rodoviária.

• Se deixar passar mais do que 2 anos 
(e até um limite de 5 anos) sem renovar a 
carta, terá de realizar um exame especial, 
composto por prova prática.
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Informações

Informam-se os interessados 
que temos abertas inscrições 
para as seguintes formações:

• UFCD 3124 – Constituição, 
funcionamento e conservação 
dos equipamentos moto-ma-
nuais (motorroçadoras e mo-
tosserras) – 50 horas;

• UFCD 6281 – Processos e 
Métodos de Proteção Fitossa-
nitária e de aplicação de pro-
dutos fitofarmacêuticos – 50 
horas

• UFCD 2961 – Regulação, 
operação e manutenção de 
motosserra – 50 horas

Estas formações irão funcio-
nar em horário pós-laboral, são 
gratuitas e estão disponíveis 
apenas para ativos emprega-
dos.

Mais informações, contacte  
a nossa Junta de Freguesia 

– telef: 249736215 ou email: 
jfstamargarida@mail.telepac.pt 
ou o IEFP – Centro de Forma-
ção Profissional de Tomar – te-
lef: 249146800 (Graça Costa)

Caso estejam interessados 
noutras para além das referi-
das, deverão fazer-nos chegar 
as vossas sugestões, e “arran-
jar” colegas para a formação 
uma vez que as turmas terão 
que ter 20 formandos (mínimo 
15).

Aproveitamos para informar 
que a formação COTS – Con-
duzir e Operar o Trator em Se-
gurança, ainda só é possível 
a pagar, mas que estamos a 
desenvolver esforços junto do 
IEFP para que a mesma possa 
vir a acontecer sem custos, e 
nas mesmas condições das for-
mações aqui referidas.

3.3 | Formações certificadas e gratuitas

• Se deixar passar mais do que 5 anos 
(até um limite de 10 anos) sem renovar a 
carta, terá de completar com aproveita-
mento um curso específico de formação e 
realizar um exame. 

Este é mais um dos serviços que temos 
à disposição dos nossos cidadãos, sem 
quaisquer custos acrescidos.

Relembramos ainda que, mesmo sem 
ter um Espaço do Cidadão a funcionar, 
conseguimos assegurar por meios pró-
prios da Junta e sem cobrança de qual-
quer taxa adicional ao cidadão, todos (ou 
praticamente todos) os serviços pratica-
dos nestes locais.
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4 | Prestando Contas

Atividades Administrativas

Prestando Contas

Data da
Deliberação Nome da entidade Montante 

(€) Finalidade

Protocolo Associação Filarmónica Montalvense,
24 de Janeiro 500

Projeto ABC da Música 
(2 e 3ª Tranches - ano letivo 

2021/2022)

Fevereiro Rancho Folclórico “Os Camponeses”
de Malpique 1.100 Apoio a ensaios 

(De janeiro a dezembro)

Maio Paróquia de Santa Margarida da Coutada 
– Comissão Fabriqueira de Malpique 260 Reparação do portão da casa 

mortuária de Malpique

Maio CICO – Centro Internacional do Carrilhão 
e do Órgão 100 VI FICOC - Festival Internacional 

do Carrilhão e do Órgão CICO

Junho Rancho Folclórico “Os Camponeses”
de Malpique 150 35º Festival Nacional de 

Folclore “Tejo e Zêzere” 2022

Total apoios atribuídos no semestre 2.110 €

Apoios financeiros atribuídos

N.º Docs. Emitidos

Atestados e Declarações 111

Fotocópias 

A particulares ≃ 304

– APEEAVEC / CESM = 30
– CESM – ATL = 383
– Catequese = 101
– BVC (Formação) = 2266
– SRP = 191
– Grupo R. D. Relâmpagos = 242
– ACDA = 10

3.223

Alvarás
e Averbamentos

Cemitério Paroquial de Santa Margarida
2 Concessões ossários

4 Concessões sepulturas
1 Averbamento sepultura

Cemitério da Portela 2 Concessões sepultura

Licenças
Canídeos 62

Atividades ruidosas de carácter temporário 1

Outros – Serviços de 
apoio à população

IRS – Modelo 3
Automático
Com pré-preenchimento

Renovação de cartão do cidadão
Renovação de cartas de condução
Renovação de cartas de caçador
Outros serviços em plataformas online
Outros (cartas, currículos, outros) 

53
47
-

11
1

56
13 
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Assembleia de Freguesia

5 | Assembleia de Freguesia

Assembleia n.º 1/2022 - Ordinária

28 de Maio de 2022

Edital
Ordem de Trabalhos

Ponto 1 – Análise, discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas e do Relatório de 
Gestão e Atividades do ano 2021;
Ponto 2 – Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Alteração Modificativa ao Orçamento 
da Receita e da Despesa do ano 2022 e correspondentes Revisões ao Plano Plurianual de In-
vestimentos (PPI) e Plano de Ações Mais Relevantes (PPA);
Ponto 3 – Análise, discussão e eventual aprovação da proposta de alteração ao Regulamento 
de apoio ao Associativismo e à Comunidade Escolar e Religiosa;
Ponto 4 – Análise, discussão e eventual aprovação da proposta de alteração à Tabela de Taxas 
e Licenças da Freguesia de Santa Margarida da Coutada;
Ponto 5 – Apresentação das Alterações à Norma de Controlo Interna – para conhecimento;
Ponto 6 – Análise, discussão e eventual aprovação da proposta de alteração do Regimento da 
Assembleia de Freguesia de Santa Margarida da Coutada;
Ponto 7 – Apreciação da informação escrita do Presidente;
Ponto 8 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia;
Ponto 9 – Período reservado à intervenção do público.

Assembleia n.º 2/2022 - Ordinária

21 de junho de 2022

Edital
Ordem de Trabalhos

Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Presidente;
Ponto 2 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia;
Ponto 3 – Período reservado à intervenção do público




