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Nota de Abertura

Caras amigas e amigos

Aproxima-se a quadra natalícia, e 
a preparação para a entrada do Novo 
Ano. Esperamos que seja melhor social 
e economicamente. Todos nós, como 
é natural, iremos trabalhar todos os 
dias em proximidade com todos os Ci-
dadãos, Colectividades, Associações, 
Grupos e Instituições no sentido de 
melhorar a nossa qualidade de vida. 
Como sabem a nossa Freguesia deba-
te-se com poucos recursos financeiros, 
recursos esses que iremos gerir nas me-
lhores condições para o bem da nossa 
Freguesia.

E como estamos na quadra natalí-
cia, o Executivo da Junta de Freguesia, 
aproveita esta data que se aproxima 
para vos transmitir que o Natal pela 
sua grandiosidade do seu simbolismo, 

também significa reflexão, amor, fra-
ternidade e esperança, envolvendo-os 
a todos num abraço fraterno.

Também para os nossos emigran-
tes, filhos da terra, que trabalham fora 
do nosso País, partilhamos com todos 
eles esta quadra natalícia. O desejo do 
Executivo da Junta de Freguesia é que 
todos possamos entrar no Ano Novo 
com alegria e esperança, sem arrepen-
dimentos, sem sentido negativo. Um 
Ano Novo que vai recomeçar renovado.

Desejamos um Santo e Feliz Natal e 
um Bom Ano de 2018.

BOAS FESTAS

José Manuel Ricardo
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A Voz dos Eleitos

Na qualidade de Presidente de Junta 
de Santa Margarida da Coutada, quero 
saudar com amizade todos os cidadãos 
e agradecer a confiança que a maioria 
dos eleitores, de modo democrático, li-
vre e consciente, depositaram no nosso 
projeto.

Essa confiança representa para esta 
equipa não só motivo de orgulho mas 
também a enorme responsabilidade de 
fazer mais e melhor pela nossa terra.

Este Executivo procurará sempre tra-
balhar enquanto força conciliadora e 
impulsionadora numa base de partilha 
e colaboração com todas as Coletivida-
des, Associações, Comunidade Educati-
va e Comunidade em geral.

Todos reconhecemos as muitas difi-
culdades com que diariamente, a vários 
níveis, se deparam as Juntas de Fregue-
sia. Como tal, a participação de todos é 
indispensável.

Pretendemos honrar as pessoas e 
sempre que possível resolver os seus 
problemas de modo célere e justo. 
Convido, por isso desde já, a popula- 
ção a participar de modo ativo na nossa 
Junta de Freguesia fazendo-nos chegar 
sugestões, preocupações e opiniões.

Para estes próximos quatro anos, 
não fazemos promessas, tentaremos 
primar sempre pela limpeza da fregue-
sia e executar alguns dos projetos que 
idealizámos e partilhámos convosco 
durante a campanha. 

Para o próximo ano definimos algu-
mas prioridades com base na situação 
atual da freguesia e das finanças da 
Junta. De entre os projetos, encontra-
-se a construção de um parque infantil 
na Aldeia e a requalificação dos equipa-
mentos (bancos e mesas) existentes no 
parque de merendas junto ao açude. 
Pretendemos dar novamente alguma 
dignidade aos espaços turísticos da fre-
guesia, de forma a fazer mexer a nossa 
economia e fixar novos jovens na fre-
guesia. 

Aproveito para lançar um desafio: o 
nosso orçamento, assim como vários 
outros documentos, estão disponíveis 
no nosso site. Assim, convidamos a po-
pulação a consultarem estes documen-
tos e endereçarem-nos sugestões de 
outros projetos que considerem impor-
tantes e realizáveis.

Finalizo reiterando o compromis-
so de defender sempre os interesses 
da população de Santa Margarida da 
Coutada e trabalhar em prol do seu 
bem-estar e melhoria da qualidade de 
vida.

Juntos conseguiremos levar mais 
longe os sonhos para a nossa terra!

José Manuel Ricardo
Presidente da Freguesia de

Santa Margarida da Coutada

Projetos…
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Atividades desenvolvidas

Festas da Freguesia

Todos os anos por ocasião do dia de 
Santa Margarida cumpre-se a tradição e 
as Festas em honra da Padroeira da Fre-
guesia de Santa Margarida da Coutada. 

Esta festa, que decorreu entre os dias 
21 e 23 de julho, é organizada pela Jun- 
ta de Freguesia, mas envolve toda uma 
comunidade, que faz a riqueza das Fes- 
tas.

Com os curtos orçamentos disponíveis, 
a Junta proporcionou o ambiente musical 
que deu animação às Festas e que permi-
tiram dar o “pezinho de dança”. Como é 
costume, pudemos contar com a preciosa 
colaboração das coletividades da fregue-
sia na organização de atividades desporti-
vas e da popular quermesse, assim como 
na confeção de refeições e doçaria para 
quem nos visitou.

No domingo, dia rico em atividades, 
realizaram-se na parte da manhã o já 
“obrigatório” Convívio de Pesca Desporti-
va, a II Corrida de carrinhos de rolamen-
tos, o Domingo de Praça com o artesanato 
local e produtos biológicos do concelho e 
a tradicional arruada pelos lugares da Fre-
guesia. 
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Atividades desenvolvidas

De tarde desenvolveram-se as ativida-
des religiosas e que dão nome às festas. A 
missa foi seguida de procissão pelas ruas 
de Santa Margarida, onde os mais devo-
tos puderam pagar as promessas feitas à 
nossa Padroeira. De salientar a presença 
das Comissões Fabriqueiras das Igrejas de 
Malpique e Portela que continuam a mar-
car presença com os seus santos padroei-
ros, da Banda Filarmónica Montalvense e 
dos nossos Bombeiros que continuam a 
acompanhar e apoiar os devotos no trans-
porte da Santa.

À noite, e como no dia seguinte é dia 
de trabalho, é proporcionado um mo-
mento cultural com o nosso sempre pron-
to Rancho Folclórico Os Camponeses de 
Malpique que, em conjunto com o Grupo 
de folclore que convidou, nos abrilhanta-
ram com as suas danças e cantares.

Por último, salientamos ainda a en-
volvência dos nossos artesãos e o apoio 
dado por empresas locais e regionais, 
como: Caima, Pegop, A. Faria da Silva, 
Goma-Camps, Template e Auto-Brites, às 
quais agradecemos reconhecidamente 
pelos apoios concedidos.
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Atividades desenvolvidas

Passeio-Convívio do Idoso

Decorreu entre os dias 8 e 14 de setem-
bro o já tradicional passeio convívio do 
idoso, organizado pela Câmara Municipal 
de Constância e com o apoio da Junta de 
Freguesia.

Participaram neste passeio 250 idosos 
da freguesia que tiveram oportunidade de 
visitar uma fábrica artesanal de Pastéis de 
Tentúgal e conhecer todo o processo de 
produção dos saborosos pastéis, visitaram 
a Igreja da Misericórdia da mesma vila, na 

Mealhada puderam degustar o famoso 
leitão, seguidos de visita ao Mosteiro de 
Santa Cruz, em Coimbra e ao Santuário de 
Fátima.

O Passeio-Convívio, que este ano cum-
pre a sua trigésima segunda edição, tem 
como objetivo proporcionar um dia dife-
rente aos participantes, possibilitando-lhes 
conhecer novos locais do país e o convívio 
com os companheiros e amigos da sua fre-
guesia e do concelho.
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Atividades desenvolvidas

Almoço-Convívio 

Decorreu no passado dia 16 de setembro 
mais um almoço convívio do idoso. 

Esta iniciativa, que conta já com 22 anos 
decorreu num ambiente saudável e de 
enorme alegria. 

Com a colaboração e experiência da 
Ana Adão, foi-nos possível decorar o espa-
ço de forma condigna e aprazível e expor 
algumas fotografias desta iniciativa ao lon-
go dos anos, que permitiram aos nossos 
idosos recordar colegas que já partiram e 
comparar como estão e como eram há uns 
aninhos atrás…

Foi ainda possível proporcionar momen-
tos de grande animação com as famosas 
“selfies” e com um momento artístico, ao 
qual também alguns dos nossos idosos se 
juntaram.

Aproveitamos para agradecer publica-
mente ao Campo Militar de Santa Marga-
rida, pela cedência das instalações e pela 
forma organizada e prestável com que nos 
recebeu, aos militares que voluntariamente 
nos apoiaram, à Câmara Municipal de Cons-
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Atividades desenvolvidas

tância pela gentil cedência dos autocarros 
que transportaram os participantes, aos 
Bombeiros Voluntários de Constância, pela 
prontidão que apresentaram no socorro a 
eventuais acidentes, ao Agrupamento 707 

Festa de Natal

O Natal é celebrado sempre com imensa 
alegria, seja pelos presentes ou pela presen-
ça da família. É com este sentimento de fe-
licidade que a Junta de Freguesia se associa 
às atividades promovidas pelas crianças e 
idosos da freguesia.

Foi no passado dia 15 de dezembro, que 
com grande animação e orgulho os meni-
nos das nossas escolas cantaram e dançaram 
para as suas famílias. 

A Junta de Freguesia também marcou 
presença e ofertou em conjunto com a Câ-
mara Municipal uma pequena lembrança.

Nunca esquecendo os nossos jovens de 
idade avançada, fomos no dia 17 de dezem-
bro visitar os nossos idosos residentes no Lar 
da Santa Casa em Santa Margarida e levámos 
uns bolos-reis para o lanche, com votos de 
um Natal Feliz e muita saúde para o ano que 
está a chegar. 

pelo empréstimo do sistema de som e ao 
Dueto (Ana Adão e ao Sr. Joaquim Sousa) 
que nos presentearam com uma brilhante 
atuação que ficará guardada na memória 
de todos.
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Informações

Parcerias e Formação
Ao longo do ano, esta Junta de Freguesia estabeleceu parcerias com entidades diversas, 

disponibilizando instalações e equipamentos, de forma a facilitar aos seus cidadãos a fre-
quência de formações que enriqueçam o seu currículo e possam ser uma janela para a cria-
ção do próprio emprego.

Desta forma, os interessados poderão inscrever-se nas seguintes formações:
• Restauração de móveis;
• Língua Inglesa – logística;
• Informática 

 Noções básicas
 Folha de cálculo
 Processador de texto
 Power-point
 RVCC

De referir que estas formações são gratuitas e destinadas a desempregados e emprega-
dos, dando no final das formações direito a certificado de qualificação.

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

Ações de sensibilização

Colocar os resíduos dentro dos contentores
Muitas são as vezes que nos deparamos 

com lixos encostados aos ecopontos cer-
tos, mas que por qualquer motivo que nos 
transcende, não são colocados dentro dos 
contentores, apesar dos mesmos ainda não 
estarem cheios. Encontramos também todo 
o género de resíduos dentro das papeleiras, 
quando o contentor do lixo está logo ao 
lado…

Desta forma, apelamos ao bom senso de 
todos para que a nossa freguesia esteja cada 
vez mais limpa. 

Da nossa parte, tentaremos cada vez 
mais primar pela limpeza da freguesia, as-
sim como desenvolver esforços para colocar 
mais ecopontos ou recolocar os existentes.
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Ações de sensibilização

Para a correta deposição dos resíduos:

1. Acondicionar os resíduos em sacos de 
plástico bem fechados,

2. Espalmar as embalagens,

3. Depositar os resíduos no interior dos 
equipamentos,

4. Fechar as tampas e caso não caibam,

5. Procurar o contentor mais próximo.

Vamos todos contribuir para a nossa freguesia estar mais limpa. 

Vamos poupar água !!!
A água é um recurso cada vez mais escas-

so. Passa por todos nós a preservação deste 
bem essencial à vida. Cada gesto faz a dife-
rença.

Boas práticas para um uso eficiente da 
água:

Em casa:
• Não deixe torneiras a pingar água. 
• Tome duche em vez de banho de imer-

são.
• Não utilize a sanita como balde do lixo. 
• Utilize máquinas de lavar roupa e loiça 

com a carga completa.
• Opte por eletrodomésticos com menor 

consumo de água e de energia. 

No jardim ou quintal:
• Opte por ter plantas endémicas no seu 

jardim. 

• Regue as plantas em hora de menor ca-
lor (de manhã ou à noite). 

• Armazene água da chuva ou reutilize 
as águas de uso doméstico (resultantes 
de lavar frutas e legumes) e use na rega 
das plantas.

• Não limpe o terraço de mangueira, use 
uma vassoura. 

• Lave o carro com menos frequência. 
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Informações

Prestando Contas
2.º Semestre | Subsídios atribuídos: 

Julho

Julho

Setembro

Outubro

Novembro

Novembro

Novembro

Associação Filarmónica 
Montalvense, 24 de Janeiro

Corpo Nacional de Escutas –
Agrupamento 707

Paróquia de Santa Margarida da 
Coutada / Fábrica da Igreja de 

Malpique

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

Associação Filarmónica Montalvense, 
24 de Janeiro

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Constância

Santa Casa de Misericórdia de 
Constância

Total 2.º Semestre

Data da
Deliberação Nome da entidade

Montante
(€) Finalidade

500

100

2.118,35

350

250

50

50

3.418,35

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

2016/2017)

Aquisição de materiais para 
quermesse – Festas da Freguesia

Obras de remodelação da Casa 
Mortuária de Malpique

Obras de conservação e ampliação 
do edifício de apoio ao parque

Projeto ABC da Música 
(1ª Tranche – ano letivo 2017/2018)

Jantar de Natal dos Bombeiros

Causas Sociais

Retificação
Inf. 1.º semestre

Retificação
Inf. 1.º semestre

Retificação
Inf. 1.º semestre

União Jazz Malpiquense

Santa Casa Misericórdia de Constância

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”

Total

Nome da entidade
Montante

(€) Finalidade

-50

-100

-440

-590

Carnaval 2017

Apoio à exposição sobre a mulher

Ginástica manutenção – 40 €/mês
(De janeiro a dezembro- exc. agosto)

Total dos subsídios atribuídos em 2017 11.608,35
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Informações

Outros apoios concedidos

Troféus atribuídos 
– Agrupamento de Escuteiros 273 – Tramagal (Pesca)
– Casa do Povo de Montalvo (Pesca)

Limpeza de recintos e caleiras
– Associação Cultural Desportiva Aldeiense

No âmbito das boas relações entre instituições foram cedidos temporariamente e 
para fins específicos, os seguintes equipamentos:

Empréstimo do dancing / palco 
– Sociedade Recreativa Portelense
– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”;
– União Jazz Malpiquense;
– Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 707;

Cedência de instalações / Sala polivalente (antigo Jardim Infância de Aldeia) 
– Núcleo de Santa Margarida da Liga dos Combatentes;
– Paróquia da Freguesia de Santa Margarida da Coutada – realização de catequese;
– Associação Filarmónica Montalvense, 24 de Janeiro – aulas de música (piano);

Apoios recebidos
Grupo Recreativo Desportivo “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre e Sociedade 
Recreativa Portelense

– Empréstimo de cadeiras e mesas para apoio às infraestruturas dos Festejos 
Anuais;

Rancho Folclórico “Os Camponeses”, de Malpique 
– Colaboração e atuação nas Festas Anuais; 

Bombeiros Voluntários de Constância
– Apoio ao almoço-convívio do Idoso, com uma ambulância e respetiva equipa; 

Agrupamento Escuteiros 707 – Santa Margarida
– Empréstimo de equipamento de som e respetivo operador para apoio aos discur-

sos no almoço-convívio do idoso;

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

diversas atividades organizadas pela Junta;
– Empréstimo dos equipamentos (bancas, chapéus de sol e balanças) para apoio à 

atividade “Domingo de Praça”;

Campo Militar de Santa Margarida 
– Empréstimo das instalações da messe de praças do BCS, assim como equipamen-

tos para a realização do almoço-convívio do Idoso.
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Informações

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

3ª 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 emergência poderão contactar os seguintes telefones: 
969254506;  964012574;  962867693

Fotocópias 
A particulares .......................................................................................................................  1.516
A Associações/Coletividades/Escolas

Centro Escolar Sta. Margarida (1.º ciclo + Pré-escolar) ...................................  174
APEEAEC  .........................................................................................................................  50
Associação Popular Social Constância (USC/Polo Sta. Margarida)  ............  80
Associação Cultural Desportiva Aldeiense  ........................................................  279
União Jazz Malpiquense  ...........................................................................................  215
Grupo Cultural Emoções de Malpique  ................................................................  119
Sociedade Recreativa Portelense  ..........................................................................  43
Bombeiros Voluntários Constância (Secção Sta. Margarida)  ......................  162
Agrupamento 707 – Escuteiros ..............................................................................  132
Catequese  ......................................................................................................................  294
Paróquia / Comissões Fabriqueiras Portela e Malpique  ................................  318
Liga dos Combatentes Portugueses .....................................................................  150

Total ...........................................................................  3.532

Atestados, Declarações e Certidões .............................................................................  100
Alvarás, 2ªs vias e averbamentos 

– Concessão de sepulturas  ......................................................................................  4
– Averbamentos  ..........................................................................................................  1

Licenças
– Canídeos ......................................................................................................................  85
– Atividades ruidosas de carácter temporário ..................................................  3

Atividades Administrativas
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Assembleia de Freguesia
Assembleia ordinária n.º 6
20 de dezembro de 2017

EDITAL
1. Análise, discussão e eventual 

aprovação da 2ª revisão orçamen-
tal do ano 2017;

2. Análise, discussão e eventual 
aprovação dos Documentos Pre-
visionais para o ano financeiro de 
2018;
2.1. Orçamento da Receita e da 

Despesa;
2.2. Grandes Opções do Plano 

(PPI + PPA);
2.3. Mapa de Pessoal;

3. Análise, discussão e eventual 
aprovação do projeto das altera-
ções ao Regulamento dos Cemi-
térios da Freguesia de Santa Mar-
garida da Coutada;

4. Análise, discussão e eventual 
aprovação do projeto das alte-
rações ao Regulamento e Tabela 
das Taxas e Licenças da Freguesia 
de Santa Margarida da Coutada;

5. Análise, discussão e eventual 
aprovação do projeto das altera-
ções ao Plano de Gestão de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas 
da Junta de Freguesia;

6. Apreciação da informação escrita 
do Presidente;

7. Outros assuntos de interesse para 
a Freguesia.

Assembleia ordinária n.º 3
16 de setembro de 2017

EDITAL
1. Apreciação da informação escrita do 

Presidente;
2. Outros assuntos de interesse para a 

Freguesia;

Informações

Assembleia extraordinária n.º 4
19 de outubro de 2017

EDITAL
Ponto único – Aprovação da ata n.º 

3/2017

Instalação da Assembleia
19 de outubro de 2017

EDITAL
Ponto único – Tomada de posse dos 

eleitos mandatados para o quadriénio 
2017/2021; 

Assembleia ordinária n.º 5 (1ª reunião)
19 de outubro de 2017

EDITAL
1. Eleição de dois vogais para o executivo 

da Junta de Freguesia;
2. Substituição dos membros da Assem-

bleia de Freguesia que integram a Jun-
ta de Freguesia;

3. Eleição da mesa da Assembleia de Fre-
guesia; 
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Feliz Natal
e Próspero
Ano Novo


