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Nota de Abertura

Caros fregueses,

Aproxima-se o final de mais um ano 
e o início de um novo, quadra do calen-
dário em que por tradição se celebra o 
Natal, símbolo da renovação da vida e, 
por conseguinte, época de sonhos que 
mesmo em tempos difíceis, como os que 
correm, nos deixam sempre acalentar 
uma réstia de esperança.

Otimismo é uma palavra que não ou-
vimos nem pronunciamos muito por es-
tes dias. As restrições financeiras têm sido 
impostas de uma forma cega, não só às 
famílias, mas também aos Serviços Públi-
cos, sem se ter em conta que estes serviços 
trabalham para o bem-estar das popula-
ções e em muitos casos prestam apoios 
inestimáveis aos mais carenciados.

Todos temos que assumir uma postu-
ra de coragem e determinação, de forma 
a contrariar o pessimismo generalizado. 

Mesmo tendo em conta as dificuldades 
que são comuns a todas as freguesias do 
Concelho e do País, vamos procurar não 
nos afastar do caminho que traçamos 
nem desistir de projetos que considera-
mos essenciais para o futuro da nossa 
terra e para a qualidade de vida de todos 
aqueles que escolheram Santa Margari-
da da Coutada.

É assim que encaramos o futuro e é 
assim que vamos continuar a agir.

Desejamos um Santo e Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo de 2019

BOAS-FESTAS

José Manuel Ricardo
Presidente da Junta de Freguesia
de Santa Margarida da Coutada
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A Voz dos Eleitos

Caros (as) amigos (as)

Quero agradecer a oportunidade, 
que me foi dada, de me dirigir a todos 
vós, através do Boletim Informativo da 
nossa Junta de Freguesia.

Como sabem a Assembleia de Fre-
guesia é o órgão deliberativo da Fre-
guesia, esta é eleita por sufrágio uni-
versal, direto e secreto dos cidadãos 
recenseados na área da Freguesia.

Compete-lhe apreciar e fiscalizar a 
atuação do executivo, zelando pelo 
bem público e pelos direitos dos seus 
eleitores, privilegiando o diálogo entre 
a pluralidade de opiniões, respeitando 
e cumprindo escrupulosamente as dis-
posições legais.

Nesta quadra que se aproxima, e na 
qualidade de Presidente da Assembleia 

de Freguesia, aproveito para desejar-
-vos, em meu nome pessoal e no dos 
restantes membros, um Santo e Feliz 
Natal, que este seja festejado em paz e 
harmonia e que o Novo Ano seja rece-
bido com muita alegria, desejo extensi-
vo a todos os filhos da nossa terra que 
vivem e trabalham pelos quatro cantos 
do mundo.

FELIZ NATAL E UM ANO DE 2019
CHEIO DE PROSPERIDADE

Rogério Oliveira
Presidente da Assembleia de Freguesia

de Santa Margarida da Coutada
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Atividades desenvolvidas

Festas da Freguesia  

Cumpriu-se uma vez mais a tradição em 
Santa Margarida da Coutada, com a rea-
lização dos festejos em honra da sua Pa-
droeira, nos dias 20, 21 e 22 de julho.  

Estas festas, que envolvem atualmente 
toda uma comunidade, começaram por 
ser apenas religiosas, passando ao longo 
dos anos, a integrar atividades culturais e 
desportivas, de modo a proporcionar mo-
mentos de convívio e alegria para os habi-
tantes da freguesia e para quem nos visita.

Os festejos começaram na sexta-feira 
dia 20, com a abertura das tasquinhas de 
comes e bebes, de doçaria e artesanato e 
ainda a habitual quermesse e com um bai-
larico bem animado.

No sábado decorreu, pela manhã, um 
passeio de Cicloturismo organizado pela 
Associação Cultural Desportiva Aldeiense, 
sendo a noite marcada por muita anima-
ção.

O domingo começou com a dinami-
zação do “Domingo de praça”, seguindo-
-se a já tradicional saudação à população 
com uma arruada pela freguesia, desta vez 
acompanhados pela Banda Filarmónica 
Riomoinhense de Rio de Moinhos. De tarde 
iniciaram-se as atividades religiosas com a 
missa e procissão pelas ruas da Aldeia, que 
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contou com a participação das comissões 
fabriqueiras da Igreja de Malpique, da Por-
tela e dos nossos, sempre presentes Bom-
beiros Voluntários de Constância. A noite 
terminou com a atuação do Grupo de Dan-
ça “Dreams” do Projeto Ganhar Asas, segui-
da do Grupo de Cantares da Casa do Povo 
de Montalvo e do nosso querido Rancho 
Folclórico “Os Camponeses” de Malpique.

De referir ainda que este ano contámos 
ainda com as atividades descentralizadas, 
que decorreram no sábado anterior (dia 
14). Esta atividade foi um Color Run pelas 

ruas da freguesia, organizada pela União 
Jazz Malpiquense e contou com muita ani-
mação e tinta à mistura.

Aproveitamos para agradecer a todas 
as entidades que colaboraram connosco e 
contribuíram para o sucesso que se verifi-
cou. Agradecemos ainda às empresas que 
se nos associaram e deram um contributo 
financeiro para as festas, reduzindo assim 
os nossos custos orçamentais, nomeada-
mente a Caima; Pegop; A. Faria da Silva; 
Template; Mármores & Filhos; Resitejo; Au-
to-Brites; Restaurante Central Park; Funerá-
ria Isilda Grilo e Rui Lopes Seguros. 

Almoço-Convívio do Idoso

Decorreu no passado dia 15 de se-
tembro, o XXIII Almoço-Convívio do Ido-
so promovido pela Junta de Freguesia. 
Este almoço, que contou com cerca de 
260 pessoas realizou-se mais uma vez nas 
instalações da messe de praças do BCS 
no Campo Militar de Santa Margarida e 

num ambiente descontraído e bem ani-
mado.

Este ano, com vista à poupança dos re-
cursos financeiros da Junta e uma melhor 
justificação da despesa, procurámos al-
ternativas na confeção da refeição. Desta 
forma, contámos com a colaboração do 

Atividades desenvolvidas
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Rancho Folclórico “Os Camponeses” de 
Malpique que confecionou e preparou 
todo o espaço da refeição, e que se reve-
lou uma excelente aposta dado o excelen-
te repasto e a organização demonstrada 
em todo o serviço.

Para a animação, pudemos contar com 
o Sr. Armindo Lopes e o seu belo acor-

deão, que conseguiu pôr alguns convivas 
a dar um “pezinho de dança”.

Aproveitamos para agradecer a todos 
quanto colaboraram connosco, designa-
damente o Campo Militar de Santa Mar-
garida, Câmara Municipal de Constância, 
Bombeiros Voluntários de Constância e ao 
Rancho Folclórico.

Bolinhos, Bolinhos… 
O “Dia dos Bolinhos” ou “Pão por Deus”, 

como era o seu nome original, surgiu em 
1 de novembro de 1755 após o grande 
terramoto de Lisboa, numa altura em que 
a pobreza dominava e o povo passava 
fome.

Na nossa freguesia, como já é tradição, 
no dia anterior ao feriado, os alunos do 
pré-escolar e 1º Ciclo de Centro Escolar 
de Santa Margarida, percorrem as ruas 
da Aldeia cantando as obrigatórias len- 

galengas de “Bolinhos, bolinhos, à porta 
dos Santinhos”, numa mistura com o “Hal-
loween” que se importou de outras cultu-
ras. 

Com o intuito de não perdermos a nos-
sa cultura original, o executivo preparou 
um saquinho com os doces tradicionais 
para ofertar aos nossos meninos, profes-
sores e funcionários. Como o tempo não 
ajudou, em vez da habitual vinda dos nos-
sos meninos, fomos nós até à escola…

Atividades desenvolvidas
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Atividades desenvolvidas

O Domingo de Praça é uma atividade 
cultural, iniciada em 2014 e que decorre no 
segundo domingo de cada mês, entre as 9 e 
as 12 horas no Largo Dr. Pratas de Moura, na 
localidade de Aldeia.

Esta atividade visa a dinamização da eco-
nomia local e a disponibilização de produ-
tos agrícolas, pão, bolos, compotas e arte-
sanato de qualidade e tem como objetivo: 

a) disponibilizar aos pequenos produ-
tores e aos artesãos, um espaço de 
«venda» dos seus artigos e produções, 
dando oportunidade à população de 
consumir o que se produz no concelho; 

b) facilitar a «venda» direta de produtos 
frescos; 

c) dinamizar a economia local, aumentan-
do os rendimentos complementares da 
população rural, criando sinergias em 
torno dos produtos e produtores do 
concelho; 

d) transmitir a cultura local; 
e) regenerar, promover e animar a fregue-

sia. 

No passado dia 9 de novembro, tive-
mos o prazer de receber o Exmo. Coman-
dante da Brigada Mecanizada do CMSM, 
Sr. Brigadeiro-General Eduardo Mendes 
Ferrão nas instalações da Junta de Fregue-
sia e ofertar uma pequena lembrança des-
sa passagem.

De realçar a importância de manter as 
boas relações com instituições como o 
Campo Militar de Santa Margarida, quer 
pela sua importância no desenvolvimen-
to da nossa freguesia, quer pelas parcerias 
que eventualmente possam vir a ser cria-
das e que tragam benefícios à nossa popu-
lação.

Domingo de Praça

Visita do Sr. Comandante do CMSM

Ao longo dos tempos tem-se verificado 
que existe pouca aderência quer na oferta, 
quer na procura. 

Numa altura em que diariamente somos 
alertados para a quantidade de químicos 
que os produtos produzidos em massa con-
têm para que fiquem mais bonitos e durem 
mais tempo, releva-se a importância destas 
atividades. 

No Domingo de Praça tem a oportunida-
de de comprar produtos biológicos e arte-
sanais, a um preço muito reduzido.

Apareça e mantenha viva esta Praça. Ao 
produtor, se reside no concelho e quer ven-
der os seus produtos, contacte-nos para se 
inscrever.
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Atividades desenvolvidas

Festa de Natal

O Natal é celebrado sempre com imen-
sa alegria, seja pelos presentes ou pela 
presença da família. É com este sentimen-
to de felicidade que a Junta de Freguesia 
se associa às atividades promovidas pelas 
escolas do concelho.

Foi num ambiente saudável e de gran-
de alegria que os nossos meninos e meni-
nas celebraram mais uma Festa de Natal. 
Decorreu no passado dia 11 de dezembro, 
no Centro de Ciência Viva de Constância e 
juntou toda a comunidade escolar do pré-
-escolar e 1º ciclo do concelho.

Os nossos meninos e meninas pude-
ram apreciar um pequeno teatro realizado 
pelo Grupo de Teatro da Escola Profissio-
nal de Torres Novas – Curso de Animação 
Sociocultural e no fim receberam uma 
pequena lembrança ofertada pela Junta 
de Freguesia em conjunto com a Câmara 
Municipal.

E como o mais importante no Natal é 
mesmo a família, iremos também ao Lar 
de Idosos de Santa Margarida lanchar com 
os nossos séniores que merecem toda a 
nossa atenção e carinho.
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Informações

Serviços e parcerias

Rede Local de Intervenção Social
A Rede Local de Intervenção Social 

(RLIS) assenta no pressuposto de inter-
venção articulada e integrada entre as 
várias entidades do setor social e tem 
como objetivo, através do seu Serviço de 
Atendimento e Acompanhamento Social, 
apoiar pessoas e famílias do concelho de 
Constância que se encontram em situação 
de vulnerabilidade, exclusão social ou de 
emergência social, promovendo a sua in-
serção social e comunitária.

Esta rede, que tem financiamento as-
segurado para 3 anos, conta já com dois 
anos passados. O balanço é positivo, uma 
vez que as técnicas têm conseguido en-
caminhar as mais diversas situações com 
sucesso.

Formações certificadas gratuitas
Como já referimos no boletim anterior, 

foram estabelecidas parcerias com enti-
dades diversas, para a promoção de for-
mações certificadas gratuitas para ativos 
empregados e desempregados, com vista 
a enriquecer currículos e abrir novas opor-
tunidades. Afim de reduzir custos e tempo 
gasto aos cidadãos, a Junta de Freguesia 
comprometeu-se a ceder o espaço e os 
equipamentos de que dispõe, ao serviço 
dessas entidades e dos cidadãos.

Desta forma, apela-se mais uma vez a 
todos os interessados que se inscrevam. 
Estas formações são financiadas e tem-
porárias, o que quer dizer que pode não 
haver novas oportunidades.

De entre diversas na área da cozinha 
e que se podem considerar mais de la-
zer, temos as obrigatórias para todos, 
como é o caso da “Higiene e Segurança no 
trabalho”, “Primeiros Socorros”. Temos ain-
da disponíveis as formações de “Aplicação 
de produtos fitofarmacêuticos” e “Trabalhos 
com máquinas florestais”, como as motos-
serras e motorroçadoras.

Para mais informações e/ou inscrição 
poderão deslocar-se aos serviços admi-
nistrativos ou consultar o nosso site pelo 
endereço: http://www.jf-santamargarida-
coutada.pt/noticias.ASP?V_PAGINA=1

Na nossa freguesia, as técnicas estão 
nas instalações da Junta de Freguesia na 
2ª e 4ª sextas-feiras de cada mês, entre as 
09H30 e as 12H30, para atendimento a to-
dos os interessados. Não é necessário fa-
zer marcação, basta aparecer.
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Informações

Oferta Formativa Financiada e Gratuita 
Ativos 2018

Área Formativa:

 UFCD nível referencial horas

3124 – Constituição, funcionamento e conservação dos equipamen-
tos moto-manuais (motorroçadoras e motoserras)

6281 – Processos e Métodos de Proteção Fitossanitária e de aplica-
ção de produtos fitofarmacêuticos

2

2

Sapador
florestal

Operador
agrícola

50

25

Mais informações e/ou inscrições: Telef.: 249 736 215 / 969 254 506
Mais informações e/ou inscriçõe: jfstamargarida@mail.telepac.pt
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Informações

Prestando Contas (2º Semestre)
Apoios financeiros atribuídos:

Data
da Deliberação

Nome
da Entidade

Montante 
(€) Finalidade

Setembro 17/09/2018

Paróquia de Santa 
Margarida da Coutada 
e Fábrica das Igrejas de 
Malpique e Portela

150 

Despesas com o andor nas 
Festas da Freguesia – flores 
(50 em numerário e 100 em 
despesa paga em flores)

Protocolo 24/09/2018
Associação Filarmónica 
Montalvense, 
24 de Janeiro

250
Projeto ABC da Música 
(1ª Tranche – ano letivo 
2018/2019)

Setembro 26/09/2018 Associação “Os Quatro 
Cantos do Cisne” 100 Apoio à equipa de ciclismo 

“Sweels Quatro Cantos”

Setembro 26/09/2018 Santa Casa da Miseri-
córdia de Constância 100 Exposição 458 anos de 

Cultura Institucional

Setembro 26/09/2018
Grupo Recreativo e 
Desportivo de Vale de 
Mestre “Os Relâmpagos”

300

Obras de conservação 
e ampliação do edifício 
de apoio ao parque 
– instalações sanitárias

Setembro 16/10/2018
Associação Filarmónica 
Montalvense,
24 de Janeiro

750

Compromisso assumido pelo 
executivo anterior 
– Festas da Freguesia 2017 
– arruada e procissão

Outubro 23/10/2018 Associação Cultural 
Desportiva Aldeiense 60 Aquisição de t-shirts de apoio 

ao cicloturismo

Outubro 31/10/2018

Paróquia de Santa 
Margarida da Coutada / 
/ Comissão da Igreja 
de  S. Pedro - Portela

150 Aquisição de estandarte

Novembro 23/11/2018
Associação Portuguesa 
Amigos de Raoul 
Follereau

50 Projeto anti-lepra 

Março
e Março/2017 10/12/2018

Grupo Recreativo e 
Desportivo de Vale de 
Mestre “Os Relâmpagos”

1.000

Substituição da cobertura 
do edifício polivalente – 
Compromisso de Março/2017 
(500€) e compromisso 
Março/2018 (500€)

Total atribuído em 2018
Total transferido

9.070,00 €
9.570,00 €
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Informações

Outros apoios concedidos

• Atribuição de um troféu ao Agrupamento de Escuteiros 273 - Tramagal (Pesca);
• Empréstimo de dancing e montagem, à Junta de Freguesia de Constância para ativi-

dade cultural;
• Empréstimo de dancing e montagem, à União Jazz Malpiquense, para a realização dos 

Festejos Anuais;
• 20 encadernações do livro Escuta e 10 plastificações ao Agrupamento Escuteiros 707;
• Isenção do pagamento das taxas referentes a Declarações e Licenças de Atividades 

ruidosas de carácter temporário às coletividades: Sociedade Recreativa Portelense; 
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” e União Jazz Malpiquense;

• Cedência do edifício polivalente (antigo jardim-de-infância) à Paróquia de Santa Mar-
garida da Coutada para a realização de catequese;

• Oferta dos sumos para a celebração do magusto no Centro Escolar de Santa Margari-
da;

• Cedência do estandarte ao Clube Estrela Verde para as cerimónias de abertura e en-
cerramento da Taça do Ribatejo de Patinagem Artística;

• Apoio no transporte de mesas/bancos de Aldeia para Vale de Mestre, a pedido do 
Grupo R. D. “Os Relâmpagos”;

• Atribuição de apoio em espécie (material pedagógico) a levantar nos Suportes Peda-
gógicos, no valor de 8 € por aluno, num total de 544 € referentes a 68 alunos, distribuí-
dos da seguinte forma: Pré-escolar – Sala amarela = 112 €, Sala verde = 96 €; 1º Ciclo 
– 1º ano = 88 €, 2º ano = 88 €, 3º ano = 96 € e 4º ano = 64 €.

Apoios recebidos

• Empréstimo de cadeiras e mesas para apoio às infraestruturas dos Festejos Anuais 
pelas coletividades: Grupo R. D. “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre e Sociedade Re-
creativa Portelense;

• Colaboração nas Festas Anuais em honra da Padroeira pelas Coletividades: Banda 
Filarmónica Riomoinhense na tradicional arruada e procissão; Rancho Folclórico “Os 
Camponeses” de Malpique; Casa do Povo de Montalvo com o seu Grupo de Cantares; 
Projeto Ganhar Asas com o seu grupo de dança “Dreamers”; 

• Isenção do pagamento das refeições servidas aos grupos musicais e pessoal do som, 
pelo Grupo R. D. “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre;

• Desobstrução de manilhas e aquedutos e lavagem de estradas, pelos Bombeiros Vo-
luntários de Constância; 

• Cedência das instalações e respetivos equipamentos da messe de praças do BCS para 
a realização do Almoço-Convívio do Idoso, pelo Campo Militar de Santa Margarida;

• Apoio durante o Almoço-Convívio do Idoso, com uma ambulância e respetiva equipa, 
pelos Bombeiros Voluntários de Constância;

• Cedência do autocarro e isenção do pagamento das taxas, pela Câmara Municipal de 
Constância; 

• Empréstimo dos equipamentos (bancas, chapéus de sol e balanças) para apoio à ativi-
dade “Domingo de Praça”, pela Câmara Municipal de Constância.
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Informações

• Cedência das instalações da antiga Casa do Povo para a realização do “Domingo de 
Praça” nos dias de intempérie, pela Associação Cultural Desportiva Aldeiense.

Atividades Administrativas

N.º Docs. Emitidos
Atestados e Declarações 79

Fotocópias 

A particulares ~ 720
- CESM = 268
- Catequese = 53
- USC = 34
- BVC = 54
- SRP = 40
- UJM = 170
- Grupo Emoções = 60
- Liga dos Combatentes = 233
- Grupo R. D. “Os Relâmpagos” = 28
- Agrupamento 707 = 176
- Associação de Caçadores PCR = 12
- ACDA = 633
- Associação C. D. Santo António = 50

1.811

Alvarás
e Averbamentos

Cemitério Paroquial de Santa Margarida 2 Averbamentos

Cemitério da Portela 1 Averbamento

Licenças
Canídeos 83

Atividades ruidosas de carácter
temporário 4

Processos de
contraordenação

Canídeos -
Cemitérios -

Outros - Serviços 
de apoio à popu-
lação

IRS – Modelo 3
Preenchimento de impressos diversos - SS
Outros

-
9
6

Horário de Funcionamento:
De 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Manhã – 09h00 às 13h00
Tarde – 14h00 às 17h00

5ª feira
Manhã – Encerrado para serviços no exterior
Tarde – 14h00 às 17h00

Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada
Executivo:
No período pós-laboral, o Executivo atenderá 
todos os pedidos de esclarecimento solicitados às
3ª e 5ª feiras
De outubro a abril – das 20h00 às 21h30
De maio a setembro – das 20h30 às 22h00 

Para qualquer urgência poderão contactar os seguintes telefones: 
969 254 506;  964 012 574;  962 867 693 • jfstamargarida@mail.telepac.pt
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Informações

Assembleia ordinária n.º 3
21 de setembro de 2018

EDITAL
Ponto 1 – Análise, discussão e eventual aprovação do Acordo de Execução de De-

legação de Competências na Junta de Freguesia de Santa Margarida;

Ponto 2 – Modificação Orçamental Receita/Despesa e modificação ao Plano Plu-
rianual de Investimentos;

Ponto 3 – Apreciação da informação escrita do Presidente;

Ponto 4 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Assembleia ordinária n.º 4
08 de dezembro de 2018

EDITAL
Ponto 1 – Análise, discussão e eventual aprovação dos Documentos Previsionais 

para o ano financeiro de 2019: 

a) Orçamento da Receita e da Despesa

b) Grandes Opções do Plano (PPI + PPA)

c) Mapa de Pessoal

Ponto 2 – Análise, discussão e eventual aprovação da 3.ª revisão orçamental do 
ano 2018;

Ponto 3 – Análise, discussão e eventual aprovação do Projeto de Regulamento de 
apoio ao Associativismo;

Ponto 4 – Ratificação do Protocolo de Colaboração e Cedência de Pessoal com a 
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”;

Ponto 5 – Apreciação da informação escrita do Presidente;

Ponto 6 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia;

Ponto 7 – Período reservado à intervenção do público.



Boas Festas


