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Nota de Abertura

Caras amigas e amigos

As festas e romarias constituem, indu-
bitavelmente, um traço típico da cultura 
popular e tradicional do nosso povo. 
Estas manifestações extremamente 
numerosas e variadas, acontecem um 
pouco pela nossa Freguesia, particular-
mente nos meses de junho, julho, agosto 
e setembro, e fazem parte das tradições 
e memórias de um povo que luta para 
manter atual a cultura secular que lhe 
confere uma identidade própria.

As romarias são, essencialmente, 
festas em honra de um(a) santo(a) 
patrono(a), que incluem simultanea-
mente duas dimensões que, mais do 
que se oporem, se complementam: a 
dimensão religiosa, com os seus aspe-
tos mais característicos; o cumprimento 
das promessas individuais ao santo, a 

missa com o sermão solene e a procis-
são, e a dimensão profana, para a qual 
contribuem com os característicos e 
indispensáveis stands de venda de arti-
gos variados, de “comes e bebes, doces, 
quermesse e artesanato”, assim como as 
diversões, a música e os bailaricos.

A Junta enquanto promotora das fes-
tas da nossa padroeira, fez questão de 
oferecer os arranjos florais dos andores, 
bem como a banda no acompanha-
mento da procissão.

Esperamos que se tenham divertido. 
Pensamos ter melhorado alguns aspe-
tos, mas no futuro iremos tentar melho-
rar ainda mais.

Obrigado pela vossa visita.

José Manuel Ricardo
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Atividades desenvolvidas

Cantar
os
Reis

Uma vez mais, o 
Centro Escolar de 
Santa Margarida 
cumpriu a tradição 
dando as boas-
-vindas ao novo 
ciclo, cantando as 
Janeiras pelas ruas 
da freguesia e de-
sejando às pessoas 
um bom ano com 
muita alegria e 
saúde…

Esta tradição de 
cantar os reis tem 
também vindo a 
ser marcada pela 
presença do Grupo 
Cultural Emoções 
de Malpique e da 
Universidade Sé-
nior de Constância.

É de louvar 
que estes miú-
dos e graúdos 
não deixem mor-
rer as nossas tra- 
dições e a cultura 
de toda uma co-
munidade. Que a 
tradição continue a 
ser cumprida!
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Carnaval 

Foi com muita alegria e diversão que 
os meninos e meninas do Centro Escolar 
de Santa Margarida brincaram a mais um 
carnaval. Vestidos a rigor com fatos con-
fecionados na escola e cujo tema foi a re-
ciclagem, desfilaram pelas ruas da Aldeia, 
terminando depois com um bailarico na 
escola.

Dia Internacional da Mulher

A Junta de Freguesia de Santa Marga-
rida da Coutada assinalou uma vez mais 

este dia, com um jantar convívio para as 
mulheres da freguesia e com a distribuição 
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de uma flor e um pequeno brinde, 
como forma de reconhecimento 
pelo papel que elas desempenham 
na comunidade. Não podemos es-
quecer o último poema que o Sr. 
Carlos Dias amavelmente ofereceu 
às mulheres da nossa freguesia, 
sendo esta partilha a nossa home-
nagem a este senhor que nunca nos 
esqueceu e infelizmente já partiu…

MAIS UM DIA CHEGOU
ISTO NÃO É SÓ TRABALHAR
NO DIA INTERNACIONAL
E É DE FACTO PARA AS SENHORAS
MUITO BOM FESTEJAR,
NÃO SÓ PELO MUNDO FORA
MAS TAMBÉM É MUITO BOM EM PORTUGAL...

CARLOS DIAS
08/03/2018

Comemorações do dia 25 de Abril
O 25 de Abril de 1974 

será para sempre uma 
data a celebrar! 

Foi há 44 anos atrás… 
que com a bravura e co-
ragem de um grupo de 
militares foi derrubada 
a ditadura e devolvida a 
liberdade aos portugue-
ses.

Na nossa freguesia, 
iniciámos as celebrações 
com a devida homena-
gem a Portugal, através 
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do habitual içar da bandeira, 
com a presença dos Bombeiros 
Voluntários de Constância e da 
Banda Filarmónica Montalven-
se, 24 de Janeiro. Esta cerimónia 
contou com a presença de mui-
tos populares e ainda de repre-
sentantes políticos, e diversas 

entidades da nossa freguesia!
Realizou-se de seguida a já 

tradicional “caminhada pela li-
berdade” onde cerca de uma 
centena de pessoas puderam 
conviver e “desentorpecer as 
pernas”, aprendendo ainda um 
pouco de biologia pela voz do 
Sr. Engº. Tiago, a quem muito 
agradecemos.

Após um almoço de grande 
convívio que decorreu nas ins-
talações do Grupo R. Despor-
tivo “Os Relâmpagos” em Vale 
de Mestre, prestou-se homena-
gem aos Presidentes que pas-
saram pelo Executivo da Junta 
de Freguesia desde 1974 com o 
descerramento de quadros com 
as suas fotografias, terminan-
do-se as celebrações com um 
momento cultural promovido 
pela Orquestra Ligeira da Ponte 
de Sôr, na União de Jazz Malpi-
quense!
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Dia Mundial da Criança

Como é já tradição, o Dia Mundial da 
Criança foi comemorado em forma de 
convívio e com o desenvolvimento de 
diversas atividades lúdicas que tiveram 
como objetivo o desenvolvimento do 
sentido de responsabilização cívica e de 
cidadania. 

Esta atividade designada por “2ª edi-
ção do Express’Artes“ contou com a 
participação de cerca de 700 alunos, do 
pré-escolar ao ensino secundário, e foi 
organizada pela Comunidade Educati-
va em colaboração com entidades di-
versas (CMC, Juntas de Freguesia, GNR, 
Exército, Bombeiros, entre outras), que 
desenvolveram 32 workshops, com de-
monstrações práticas de atividades tão 
diversificadas como música, atividades 
desportivas diversas, ciências experi-
mentais, artísticas, percursos sensoriais, 
entre outras. A localização da atividade 
permitiu ainda o contacto direto com 
a natureza e a participação no projeto, 
promovido pelo Ministério da Educação 
«Abraça uma árvore», que defende va-
lores de preservação e conservação do 
meio ambiente.
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Encerramento do ano letivo 2017/2018

Foi no passado dia 22 de junho que a es-
cola procedeu formalmente ao encerramen-
to do ano letivo de 2017/2018, num evento 
que decorreu nas instalações da Associação 
Cultural e Desportiva Aldeiense (Antiga casa 
do povo). 

Neste dia, os meninos do pré-escolar e do 
1º ciclo da nossa freguesia puderam demons-

trar as suas aptidões artísticas e um pouco  
o trabalho que desenvolveram durante todo 
o ano, aos seus familiares mais próximos. 

No fim, foram entregues pelos pais algu-
mas lembranças aos professores como forma 
de agradecimento pelos ensinamentos, pa-
ciência e amor que deram aos nossos meni-
nos.
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Passeio convívio do Idoso

Entre os dias 26 de junho e 11 de ju-
lho, a Câmara Municipal em colaboração 
com a Junta de Freguesia dinamizaram 
um Passeio Convívio, desta vez por terras 
Alentejanas.

Do programa fizeram parte uma visita 
ao Centro de Ciência do Café e à Adega 
Cooperativa de Borba.

O Centro de Ciência do Café é um 
edifício com uma área total de 3426 m2, 
localizado na simpática vila de Campo 
Maior. Após uma receção muito calorosa, 
fomos encaminhados para um auditó-
rio onde pudemos observar três filmes, 
de alguns minutos, que nos falavam da 
descoberta do café por um pastor e seu 
rebanho; do contrabando do café com 
testemunhos reais de portugueses e es-
panhóis e de como funciona toda a pro-
dução do café. 

De seguida visitámos uma pequena 

estufa onde observámos a planta já com 
as cerejas de café e o museu onde nos 
falaram da sua história. Por fim degustá-
mos um café de qualidade única.

No período da tarde, decorreu a visi-
ta à Adega de Borba fundada em 1955, 
onde conhecemos um pouco da histó-
ria da Adega e do seu funcionamento. 
Visitámos a zona onde são guardadas 
as garrafas de amostra das diversas ex-
portações, desde os tempos de hoje até 
à data da sua fundação; seguindo pelos 
tanques de armazenamento e por enor-
mes pipas cheias de vinho; até ao local 
de venda ao público, para uma degusta-
ção de vinho branco e tinto. Terminada a 
visita pela Adega, fizemos uma pequena 
paragem em Estremoz para um pequeno 
lanche. 

Foi um belo Passeio-Convívio para 
mais tarde recordar!

Atividades desenvolvidas
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Informações

Campanha de vacinação antirrábica
Decorreu, entre os dias 10 e 12 de julho, 

a campanha de vacinação antirrábica nos 5 
lugares da freguesia. Esta campanha, apesar 
de muitos desvalorizarem, é muito impor-
tante pois visa manter a erradicação da raiva 
e proteger-nos contra esta doença tão peri-
gosa.

A Junta de Freguesia, à semelhança do 
que tem sido habitual, acompanhou o vete-

rinário afim de sensibilizar e facilitar o regis-
to e licenciamento dos canídeos que é obri-
gatório por lei.

Mais uma vez, aproveitamos este meio de 
comunicação para pedir a todos aqueles que 
já foram proprietários de cães que tenham 
falecido, desaparecido ou sido dados a ou-
tros, que nos façam chegar essa informação 
para que possamos atualizar a nossa base de 
dados. 

Informa-se que este apelo além de impor-
tante para a Junta de Freguesia é obrigatório 
e o seu incumprimento dá direito a coima. 

Informa-se ainda que a vacinação antir-
rábica em período complementar está pro-
gramada para as primeiras segundas-feiras 
de cada mês, nos armazéns da CMC em Vale 
de Mestre, pelas 18H00. Aconselha-se no en-
tanto, um contacto telefónico prévio para o 
veterinário municipal Dr. Vitor Grácio, cujo 
n.º telefone é 918040915.

Formação – Valorização dos recursos humanos
Como é do conhecimento geral, a lei obri-

ga todas as entidades patronais à promoção 
de 35 horas de formação a todos os seus 
funcionários, sendo a “higiene e segurança 
no trabalho” e “primeiros-socorros”, módulos 
essenciais. 

Com o objetivo do cumprimento da lei e 
da valorização e segurança dos nossos fun-
cionários e colaboradores, foi possível, com 
uma parceria criada com a empresa Planeta 
Informático, promover estas formações sem 
custos financeiros para os cofres da Junta de 
Freguesia.

Paralelamente a estas formações, decor-
reram ainda duas turmas em horário pós-
-laboral que souberam aproveitar a oportu-
nidade de valorização.
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Promoção da Formação para ativos 
empregados e desempregados

Ao longo dos últimos anos a Junta de 
Freguesia tem estabelecido parcerias com 
diversas entidades formadoras, afim de 
poder promover formação certificada pró-
xima da população.

A valorização das pessoas é uma base 
importante para a vida das empresas e 
das entidades patronais em geral, uma 
vez que dá novas ferramentas e mais mo-
tivação aos seus trabalhadores.

Tabela de formações disponíveis:

Planeta Informático: 
Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (25 h);
Primeiros Socorros (25 h)
Informática (175 h)

Competir:
Língua Inglesa – logística (25 h)
Montagem e restauração de mobiliário (25 h)

IEFP

UFCD Nível Carga 
horária

1767 – Confeção de Batidos – Pastas e Entremeios 2 25

6281 – Processos e Métodos de Proteção Fitossanitária
              e de aplicação de produtos fitofarmacêuticos 2 25

8258 – Novas tendências de Cozinha (Macrobiótica, Vegetariana
              Dietética e Biológica 2 25

5559 – Técnicas de execução de acessórios de moda 4 25

3743 – Técnicas de socorrismo 2 50

1774 – Iniciação à costura 2 50

6327 – Cultura de plantas aromáticas e condimentares 2 25

Com vista a esta valorização, dispomos 
de uma panóplia de possibilidades forma-
tivas para ativos empregados e desempre-
gados.

De referir que estas formações são fi-
nanciadas e que para abrir turma serão 
necessárias pelo menos 16 pessoas.

Mais informações e inscrições contacte 
a Junta de Freguesia:

Telef: 249736215; Telem: 969254506; 
Email: jfstamargarida@mail.telepac.pt



13Boletim Informativo / janeiro-junho 2018

Informações

8236 – Cake design 4 50

3634 – Técnicas de maquilhagem 4 50

0111 – Técnicas de fotografia, execução de fotografia e exposição 2 50

8091 – Soldadura TIG – ângulo em chapa nas posições
              PA, PB, PC e PF 2 50

8244 – Entradas sólidas (ovos, saladas, patés) 2 50

2371 – Técnicas de acabamento – madeiras e mobiliário 2 50

3337 – Serviço de vinhos 2 25

0778 – Folha de cálculo (Excel) 4 50

0575 – Imposto sobre o rendimento (IRS) 4 50

6944 – Língua italiana – atendimento 4 50

UFCD Nível Carga 
horária

Programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”

O Programa “Aldeia Segura Pessoas Seguras” tem como objetivo a prevenção e di-
minuição dos efeitos dos incêndios rurais e pretende incentivar a participação das po-
pulações; reforçar a consciência coletiva de que a proteção e a segurança são respon-
sabilidades de todos e para todos; contribuir para a salvaguarda de pessoas e bens e 
implementar estratégias de proteção para aglomerados populacionais. 

Este programa é destinado a todo o país, mas com foco nos municípios com fregue-
sias de risco no âmbito da defesa da floresta contra incêndios como é o caso da nossa 
freguesia, classificada de risco pela sua grande área rural. 

De entre várias medidas que envolvem toda uma panóplia de entidades, é criada a 
nível local a figura do “oficial de segurança local” que terá como missão alertar a popula-
ção e organizar a evacuação se necessário, com a sinalização de caminhos e definição de 
locais de refúgio nas aldeias.  
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Na nossa freguesia foram nomeadas duas pessoas por localidade para garantir que, 
caso uma esteja ausente, esteja outra com conhecimentos para assegurar o alerta à po-
pulação e a evacuação se necessário. Refere-se então:

Localidade Oficiais de Segurança Local de Refúgio
Aldeia
de Santa Margarida

Sr. Manuel Vital
e o Sr. Carlos Henriques

Associação Cultural e Desportiva 
Aldeiense (Antiga casa do povo)

Malpique Sr. Carlos Tracana
e o Sr. Vítor Constantino

União Jazz Malpiquense

Vale de Mestre Sr. António Pinheiro
e o Sr. Horácio Duarte

Grupo R. D. “Os Relâmpagos”

Pereira Sr. Ramiro Agostinho
e o Sr. Ricardo Mendes

Associação “Os Quatro Cantos
do Cisne”

Portela Sr. José Maria Rodrigues
e o Sr. António Fernando

Sociedade Recreativa Portelense

De referir que, apesar de já estarmos na chamada “época crítica”, este programa ainda 
está na sua fase de implementação pela sua complexidade e por toda a logística que 
envolve.
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Prestando Contas
Subsídios atribuídos 

Data da
Deliberação

Data
Transferência

Nome
da Entidade

Montante 
(€) Finalidade

Janeiro 01/02/2018 Rancho Folclórico
“Os Camponeses” 960 Apoio a ensaios – 80 €/

mês  (Jan. a Dez.)

Protocolo 30/01/2018
e 22/05/2018 

Associação 
Filarmónica 
Montalvense

500
Projeto ABC da Música
(2ª e 3ª Tranche 
do ano letivo 2017/2018)

Janeiro 12/02/2018 Assoc. Cultural 
Desp. Aldeiense 960

Época desportiva – Equipas 
futebol sénior e juvenil
– 80 €/mês  (Jan. a Dez.)

Janeiro 12/02/2018 Assoc. Cultural 
Desp. Aldeiense 200 Obras na antiga Casa

do Povo

Fevereiro 12/02/2018 Assoc. Cultural 
Desp. Aldeiense 360 Classe de ginástica 

Fevereiro 20/02/2018 Sociedade Rec. 
Portelense 100 Reparações nas 

instalações da SRP

Fevereiro 22/02/2018
Grupo Cultural
Emoções de 
Malpique

840 Apoio a ensaios – 70 €/
mês  (Jan. a Dez.)

Fevereiro 27/03/2018 Fábrica da Igreja
de Malpique 500 Despesas da capela e casa 

mortuária de Malpique

Março 16/03/2018 Casa do Povo
de Montalvo 50 Cicloturismo

Março
A definir após 
aprovação da 
candidatura

Grupo R. 
Desportivo
“Os Relâmpagos”

500

Obras de substituição da 
cobertura do pavilhão 
multiusos no âmbito da 
candidatura 2018 - total 
compromisso 1.000€

Março 27/03/2018
Associação 
Portuguesa de 
Raull Follereau

10 Campanha “+ água + vida”

Março 19/04/2018
Grupo R. 
Desportivo
“Os Relâmpagos”

450 Apoio a atividades 2018
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Junho 05/06/2018
Rancho Folclórico
“Os Camponeses”
de Malpique

100 33.º Festival Nacional
de Folclore 2018

Junho 22/06/2018 Fábrica da Igreja
de Malpique 100 Festa de S. João

– Procissão

Junho A transferir 
em Julho

Assoc. Humanitária 
dos Bombeiros 
Voluntários
de Constância

200
Complemento a subsídio 
atribuído em 2017
– compromisso assumido

Junho A transferir 
em Julho

Santa Casa 
Misericórdia de 
Constância

250

Complemento a 
subsídio atribuído em 
2017; Aquisição de 
equipamentos  

Junho A transferir 
em Julho

Corpo Nacional
de Escutas 
Agrupamento 707

80 ACAGRUP 2018

Junho A transferir 
em Julho

Assoc. Humanitária 
dos Bombeiros 
Voluntários de 
Constância

1.000

Despesas correntes 
e/ou aquisição de 
equipamentos p/ Secção 
Santa Margarida

                                     Total atribuído no 1º semestre

                                     Total transferido

   7.160

   5.130

Outros apoios concedidos

1. Cedência de equipamentos:

Empréstimo do dancing / palco / outros 
– Junta de Freguesia do Tramagal / Sociedade União Crucifixense;
– Centro de Ciência Viva de Constância;
– Grupo Recreativo Desportivo “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre

Cedência de instalações / Sala polivalente (antigo Jardim Infância de Aldeia) 
– Núcleo de Santa Margarida da Liga dos Combatentes - Massagem Terapêutica, Fi-

sioterapia e Kinésiologia;
– Paróquia da Freguesia de Santa Margarida da Coutada – realização de catequese e 

reuniões do grupo de oração;
– Associação Filarmónica Montalvense, 24 de Janeiro – aulas de música (piano);
– Associação Cultural Desportiva Aldeiense – formação treinadores futebol

Data da
Deliberação

Data
Transferência

Nome 
da Entidade

Montante 
(€) Finalidade
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2. Limpezas e Outros 

Grupo Recreativo Desportivo “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre 
– Limpeza de ervas no recinto do Grupo; 
– Isenção do pagamento das taxas sobre a emissão de serviços diversos, como certi-

ficação de documentos, emissão de declarações e de licenças de atividade ruidosa 
de carácter temporário. 

Sociedade Recreativa Portelense
– Limpeza de ervas na zona circundante ao polidesportivo e retaguarda da Socie-

dade.

Paróquia da Freguesia de Santa Margarida da Coutada e Comissões Fabriqueiras 
de Malpique e Portela

– Caiação da Igreja de S. João em Malpique;
– Limpeza de ervas e caiação de muros no logradouro da Igreja de S. Pedro, na Por-

tela.

Apoios recebidos

Câmara Municipal de Constância 
– Cedência do autocarro e isenção do pagamento dos quilómetros percorridos, nas 

diversas atividades organizadas pela Junta.

Associação Filarmónica Montalvense, 24 de Janeiro
– Guarda de honra no hastear das Bandeiras nas Comemorações do 25 de Abril.

Bombeiros Voluntários de Constância
– Guarda de honra no hastear das Bandeiras nas Comemorações do 25 de Abril;
– Nota: Por lapso no boletim informativo anterior não foram referidos os diversos 

apoios que os Bombeiros nos prestam durante todo o ano e sempre que solici-
tados. Entre os mesmos podemos referir, para além da sua presença em grande 
parte dos eventos da Junta, também a desobstrução de manilhas e aquedutos, o 
apoio com o barco na limpeza das margens do açude, a extração de águas aquan-
do das intempéries e a lavagem de estradas. 

Comissão da Igreja de Malpique; Associação “Quatro Cantos do Cisne”; Sr. Manuel 
Moura da Costa e Sociedade Recreativa Portelense

– Cedência de energia elétrica e espaço para a campanha de vacinação.

União Jazz Malpiquense
– Cedência de instalações para atividade cultural nas Comemorações do 25 de 

Abril.
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Atividades Administrativas

N.º Docs. Emitidos

Atestados e Declarações 83

Fotocópias 

A particulares ~ 2382

- CESM = 10
- Catequese = 427
- Paróquia  = 70
- USC = 153
- BVC = 190
- Grupo R. D. “Os Relâmpagos” = 1200
- Liga dos Combatentes = 110
- ACDA = 384
- Associação C. D. Santo António = 30

2574

Alvarás
e Averbamentos

Cemitério Paroquial
de Santa Margarida

1 Concessão
2 Averbamentos

Cemitério da Portela 1 Concessão jazigo
1 Concessão

Licenças
Canídeos 100

Atividades ruidosas de carácter
temporário 3

Processos de
contraordenação

Canídeos - Concluído processo de 2016

Cemitérios -

Outros - Serviços 
de apoio à popu-
lação

IRS – Modelo 3
Preenchimento de impressos
diversos - SS
Outros

117
12
22

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
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Informações

Assembleia n.º 1/2018 – Ordinária
19 de abril de 2018

EDITAL
Ordem de Trabalhos

1. Análise, discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas e do Relató-
rio de Gestão e Atividades do ano 2017 (Partidas e completa) – aprovado por 
unanimidade;

2. Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão Orçamental do 
ano 2018 e correspondentes revisões ao PPI e PPA – aprovadas por unanimi-
dade;

3. Análise, discussão e eventual aprovação do Regimento da Assembleia de 
Freguesia de Santa Margarida da Coutada – aprovado por unanimidade;

4. Apreciação da informação escrita do Presidente;

5. Foi admitida à ordem de trabalhos a Moção apresentada pela CDU, para dis-
cussão  – rejeitada por maioria (PS)

Assembleia n.º 2/2018 – Ordinária
20 de junho de 2018

EDITAL
1. Análise, discussão e eventual aprovação do Acordo de Execução de Delega-

ção de Competências na Junta de Freguesia de Santa Margarida – aprovado 
por unanimidade;

2. Apreciação da informação escrita do Presidente;

3. Outros assuntos de interesse para a Freguesia

Ponto adicionado à ordem de trabalhos:

–  2ª Revisão Orçamental de 2018 e consequente revisão ao PPI – aprovadas por 
unanimidade.
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E este ano foi assim...


