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Nota de Abertura

Caros(as) Fregueses(as)

É com sentimento de alegria e dever 
cumprido que escrevo estas linhas, pois 
estamos na reta final de preparação das 
festas da Freguesia, como também na reta 
final de mais um mandato, pois, como é 
do conhecimento de todos no início do 
próximo mês de outubro, mais concreta-
mente no dia 1 haverá eleições autárqui-
cas. 

Como já foi referido anteriormente, 
aproxima-se a data dos nossos festejos 
anuais. 

Nesse momento, tentamos sempre, 
dar valor, e dar a conhecer o que é feito 
na nossa terra, com a mostra de artesa-
nato realizada por artesãos residentes na 
freguesia. E também como já tem vindo 
sendo hábito, contamos com a colabora-
ção das coletividades da freguesia para a 
exploração dos espaços das tasquinhas, 
barraquinha dos bolos, quermesse e or-
ganização do concurso de pesca.

O ponto mais alto das festas centra-se 
na missa e procissão em honra da nossa 

Padroeira, Santa Margarida. E, como tem 
acontecido em anos anteriores em cola-
boração com as Comissões Fabriqueiras 
das Igrejas de Malpique e da Portela, a 
procissão irá contar com os seus padroei-
ros, S. João e S. Pedro respetivamente. 

Estamos também já a trabalhar para a 
realização do tradicional Almoço Convívio 
do Idoso, que decorrerá no Campo Militar 
de Santa Margarida. Quanto ao Passeio 
Convívio, estamos a colaborar com a Câ-
mara Municipal de Constância na prepa-
ração do mesmo; atividade que todos os 
anos permite o conhecimento de alguns 
pontos de interesse turístico-cultural do 
nosso país, promovendo sempre a socia-
bilização e o convívio entre os nossos fre-
gueses. 

Para terminar, quero agradecer a todos 
que de qualquer forma têm vindo a cola-
borar connosco, e convidar-vos a passar 
pela nossa festa!

Bem-haja.
António Pinheiro
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Cantar os Reis

Cumpriu-se a tradição! Em cada novo 
ano, em janeiro, cantam-se as Janeiras. 

Dão-se as boas vindas ao novo ciclo, 
canta-se pelas ruas da freguesia, e do país e, 
deseja-se a todas as pessoas um novo ano 
cheio de prosperidade, alegrias, saúde … 

Esta tradição, na freguesia de Santa Mar-
garida da Coutada, é uma constante, ressal-
tando-se o papel essencial do Centro Esco-
lar e pelos seus responsáveis, e ainda pelas 
associações da freguesia e do Concelho! 
Que a tradição continue a ser cumprida!

Atividades desenvolvidas

Carnaval 

O nosso calendário é composto 
por um vasto conjunto de datas mar-
cantes da nossa cultura e, o Entrudo é 
uma delas.

É, o Entrudo, ou Carnaval, uma 
época de folia que precede o período 
de recolhimento até à Páscoa.
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Atividades desenvolvidas

Dia Internacional da Mulher
Dia Internacional da Mulher, data assina-

lada a cada dia 8 de Março!
A Junta de Freguesia de Santa Margarida 

da Coutada, mais uma vez distinguiu as mu-
lheres da freguesia com um evento come-
morativo: um agradável jantar convívio e a 
distribuição de uma flor delicada, e repleta 
de significados: a sensibilidade, a delicade-
za, a beleza! Enfim um conjunto de caracte-
rísticas que são singulares, em especial, no 

género feminino. No entanto ressalvamos o 
mais importante: que não nos esqueçamos 
da desigualdade que levou ao assinalar des-
ta data e que, ainda hoje, nem sempre as 
mulheres são reconhecidas na sociedade. 
Muito se fez e muito ainda há a fazer, … pela 
sociedade em geral!

A Junta de Freguesia, naquele que é o seu 
papel, continuará a reconhecer o papel de 
todos na comunidade!

Mais uma vez, esta data foi assinalada 
pela nossa comunidade educativa e, adul-
tos e crianças, do nosso Centro Escolar brin-
caram ao Carnaval.  

Mascararam-se, transformaram-se e di-
vertiram-se com alegria e com graça! Ves-
tiram roupas coloridas, a cara foi pintada 
e disfarçada! E, mais uma vez, lá se viveu o 
Carnaval, pela nossa freguesia!
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Atividades desenvolvidas

Comemorações do 25 de Abril

43 Anos de Revolução dos Cravos! 
A memória deste dia, as aprendizagens 

que devemos reter, o simbolismo das ações 
de homens e mulheres corajosos que, há 
quarenta e três anos, enfrentaram tudo e 
todos para que a sociedade fosse diferente, 
reconhecedora do papel e das responsabili-
dades de cada um, das liberdades, da função 
social do estado e de tantas virtudes de um 
sistema que se idealizou, são, entre outros, 
um conjunto de objetivos que devem ser 
mantidos enquanto objetivos das comuni-

dades e, é, também essa uma das missões da 
Junta de Freguesia! Esta data deve continuar 
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Atividades desenvolvidas

a ser assinalada, é isso que fazemos em cada 
ano que passa!

O dia 25 de Abril de 2017 foi assinalado 
com o habitual içar da bandeira, com a pre-
sença dos bombeiros da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Cons-
tância, em parada, e da Banda Filarmónica 
Montalvense, 24 de Janeiro. Esta ce-
rimónia contou com a presença de 

muitos populares e ainda de representantes 
políticos, e diversas entidades da nossa fre-
guesia!

O dia continuou com a dinamização de 
uma caminhada pela freguesia e um agradá-

vel almoço convívio que decorreu 
na sede da União Jazz Malpiquen-
se!

Dia Mundial da Criança

Todos reconhecemos que o melhor do 
mundo são as crianças, porém também 
temos consciência de que, nem sempre a 

sociedade lhes proporciona o melhor cres-
cimento nem as melhores aprendizagens. 
Reconhecer a sua importância para o pro-
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Atividades desenvolvidas

Marchas Populares

As marchas populares, já integram o ca-
lendário das atividades da Freguesia de San-
ta Margarida da Coutada!

O Grupo Cultural Emoções, promotor da 
iniciativa, conta com a colaboração e en-

volvimento da comunidade e, com muita 
alegria e boa disposição, envolve muitas 
pessoas da freguesia. O resultado do seu tra-
balho foi apresentado no dia 24 de junho em 
Malpique, e também, no dia seguinte, nos 
festejos populares dinamizados pelo Grupo 
Recreativo e Desportivo, Os Relâmpagos de 
Vale de Mestre.

Domingo de Praça
Apesar de reconhecermos que esta ini-

ciativa tem vindo a decair tanto em número 
de vendedores como de compradores, en-
quanto tivermos interessados continuare-
mos a dinamizar este evento.

Pretendemos, como já tivemos oportuni-
dade de referir em edições anteriores deste 

boletim dinamizar o mercado local, valorizar 
os produtos endógenos e, não menos im-
portante fomentar o convívio entre as pes-
soas!

Participe no Domingo de Praça! – 2º 
Domingo de cada mês

A alegria e os sorrisos das crianças estive-
ram sempre presentes, enquanto pulavam 
nos insufláveis, faziam pinturas faciais ou di-
versos jogos!

gresso das comunidades e valorizar o seu 
papel também é um dos deveres da Junta de 
Freguesia.

Este ano, o dia 1 de junho foi assinalado 
em Montalvo, no Campo de Jogos Municipal.

A iniciativa, foi promovida pelas três jun-
tas de freguesia do concelho (Constância, 
Montalvo e Santa Margarida da Coutada) e 
pela Associação de Pais do Agrupamento de 
Escolas de Constância. Contou ainda com a 
reconhecida colaboração da Casa do Povo 
de Montalvo, da Brigada Mecanizada, da 
Associação Os Quatro Cantos do Cisne, do 
Agrupamento de Escolas de Constância e da 
Câmara Municipal de Constância.



9Boletim Informativo / janeiro-julho 2017

Obras

Obras no Largo Pratas de Moura

Com vista a melhorar esta estrutura de 
apoio ao bem-estar, em especial dos residen-
tes, mas também de quem nos visita, o espaço 

Obras - melhoramentos da Casa Mortuária 
da Portela

Há já algum tempo, é de reconhecida im-
portância a construção de um telheiro que 
pudesse conferir algum conforto àqueles 
que, em momentos tão sensíveis, acompa-
nham à última morada os nossos finados. 
Assim, um grupo de homens e mulheres 
uniram-se para, em conjunto, contribuírem 
para que, a Casa Mortuária da Portela pu-
desse transformar-se num espaço mais aco-
lhedor e que, no exterior se construísse um 
telheiro que abrigasse da chuva, do vento 
e do sol!

E assim foi! As mulheres e os homens 
dirigiram-se às instituições da freguesia 
que poderiam colaborar e tanto a Junta 
de Freguesia como a Câmara Municipal 
envolveram-se na atitude empreendedora 

das gentes e, foi possível a construção do 
imóvel! A Junta de Freguesia contribuiu 
com 4 500,00€ e algum apoio logístico, no 
entanto voltamos a ressalvar que o grande 
trabalho foi desenvolvido pela Comunida-
de! Bem hajam!!

foi melhorado, através da aplicação de um re- 
vestimento mais agradável da designada tri-
buna e ainda pela colocação de uma grade de 
proteção.
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Campanha de vacinação de Canídeos
– Profilaxia da Raiva

Decorreu no final de junho a campanha 
anual de vacinação de canídeos e, à seme-
lhança do que temos feito em anos ante-
riores, a junta de freguesia acompanhou 
processo por forma a facilitar o encaminha-
mento do processo de registo e licencia-
mento. Recordamos que a falta de licença 
e registo é punida legalmente. As forças de 
segurança podem solicitar a documentação 
do seu cão! 

Indicamos abaixo, quais os valores das ta-
xas e das contra-ordenações! Não arrisque!

Taxas (2017): 
Registo: 1,25 € 
Licenças: 
Cat. A (cão de companhia) – 5,00 € 

Cat. B (cão com fins económicos / guarda 
ou pastor) – 5,00 € 

Cat. C, D e F (cão para fins militares, inves-
tigação científica e cão guia) - isentos 

Cat. E (cão de caça) – 5,00 € 
Categoria G (cão potencialmente perigo-

so) – 10,00 € 
Categoria H (cão perigoso) – 15,00 € 
Categoria I – gato – 2,50 € 

Contraordenações: 
• A Falta de vacina antirrábica e regis-

to do canídeo é punível com coima 
de 50,00 € a 3740,00 € ou 44890,00 € 
quando pessoa coletiva; 

• A Falta de licença de detenção, posse 
e circulação de cães e a circulação de 

Informações

Apoios à População
A Junta de Freguesia é, como sabemos, 

um ponto de apoio aos nossos cidadãos. 
É frequente darmos resposta, àquilo que 
são, por vezes, dificuldades várias do dia 
a dia; Por vezes são apoios simples, como 
por exemplo a ajuda no preenchimento 
de requerimentos para a Segurança Social, 
ou mesmo do IRS, que naturalmente con- 
tinuamos a fazer com empenho e dedicação.

A este propósito, refira-se que a Junta de 
Freguesia desenvolveu um processo com o 
IEPF e, até ao início de outubro teremos, para 
colaborar nas mais diversas situações, mais 
uma colaboradora, para que possamos ser 
mais eficientes no apoio aos nossos fregue-
ses.

Serviços gratuitos disponibilizados à po-
pulação:

• Empréstimo de livros;

• Um computador com acesso à internet;
• Apoio no preenchimento de requeri-

mentos para a Segurança Social, Portal 
da Saúde (isenção das taxas moderado-
ras) e outras entidades;

• Digitalização e impressão de documen-
tos;

• Apoio na elaboração de cartas, currícu-
los e outros documentos;

• Apoio ao preenchimento de Declara-
ções de IRS – Modelo 3 (Total em 2017- 
- 122)
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Informações

cães na via pública sem açaimo ou 
trela é punível com coima entre 25,00 € 
e 3.740,00 € ou 44.890,00 € quando 
pessoas coletivas.

• A Falta de vacina antirrábica, do re-
gisto, da documentação exigível e de 
licença de detenção de animais peri-
gosos ou potencialmente perigosos, 
assim como de não cumprimento 
das regras de alojamento é punível 
com coima 750,00 € a 5.000,00 € ou de 
1.500,00 € a 60.000,00 € quando pessoa 
coletiva. 

• A circulação de animais perigosos ou 
potencialmente perigosos na via pú-
blica sem que estejam acompanha-
dos de pessoa maior de 16 anos é pu-
nível com coima 750,00 € a 5.000,00 € 
ou de 1.500,00 € a 60.000,00 € quando 
pessoa coletiva. 

• A morte ou desaparecimento do 
cão deve ser comunicada à Junta 
de Freguesia, sob pena de presun-
ção de abandono, punido com coima 
de 50,00 € e 1.850,00 € ou 22.000,00 € 
quando pessoas coletivas;

Atos de vandalismo e roubo
Não é novidade 

neste boletim infor-
mativo termos que 
dedicar algumas li-
nhas àquilo que são as 
atitudes de quem não 
tem consciência e, se 
dedica, sem que nada 
de concreto possa ser 
feito, a danificar, rou-
bar e inutilizar aquilo 
que são bens e equi-
pamentos disponibi-
lizados pela Junta de 
Freguesia ou pela Câ-
mara Municipal para 
servir toda a comuni-
dade! É muito triste e 
lamentável que este 
seja um tema a abor-
dar, mas é! Desta feita 
ressalta-se que alguns 
dos nossos equipa-
mentos ficaram sem 
portas….

As imagens falam 
por si!
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Informações

Prestando Contas
1.º Semestre | Subsídios atribuídos 

Janeiro

Janeiro

Abril

Janeiro

Maio

Junho

Agrupamento de Escolas
de Constância - Centro Escolar

de Santa Margarida

Associação Cultural Desportiva 
Aldeiense

Fábrica da Igreja
de Portela

Rancho Folclórico 
“Os Camponeses”

Grupo Cultural Emoções
de Malpique

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Constância

União Jazz Malpiquense

Santa Casa Misericórdia de 
Constância

Grupo R. Desportivo
“Os Relâmpagos”

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento Escolas 

de Constância

Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários 

de Constância

Rancho Folclórico “Os Camponeses”

TOTAL

Data da
Deliberação Nome da entidade

Montante
(€) Finalidade

640 a)

800

4.500

960

840

100

50

100

440

100

150

100

8.680

Ano letivo 2016/2017

Apoio à Equipa de Futebol

Construção de telheiro na Casa 
Mortuária da Portela

Apoio a ensaios – 80 €/mês
(De janeiro a dezembro)

Apoio a ensaios – 70 €/mês
(De janeiro a dezembro)

Apoio ao 3º Passeio de TT

Carnaval 2017

Apoio à exposição
sobre a mulher

Ginástica manutenção – 40 €/mês
(De janeiro a dezembro- excp Agosto)

Dia da Família do Pré-escolar e 
Viagem de finalistas do 4º ano do 

CESM

Apoio a obras na camarata feminina 
da secção de Santa Margarida e 

aquisição de t-shirts

32.º Festival Nacional de Folclore
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Informações

Outros apoios concedidos

Troféus atribuídos 

– Casa do Povo de Montalvo (9º Passeio de 
cicloturismo)

– Casa do Povo de Montalvo (Torneio de 
Snooker)

Outros apoios concedidos
Grupo Recreativo Desportivo “Os Relâm-

pagos” de Vale de Mestre 
– Limpeza de ervas no recinto do Grupo 
– Isenção do pagamento das taxas sobre a 

emissão de serviços diversos, como certifica-
ção 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 Sociedade
– Isenção do pagamento das taxas sobre a 

emissão de declarações e da licença de ativida-
de ruidosa de carácter temporário 

Paróquia da Freguesia de Santa Margari-

da da Coutada e Comissões Fabriqueiras de 
Malpique e Portela

– Cedência da sala de formação (antigo Jar-
dim Infância de Aldeia) para o funcionamento 
da catequese

– Caiação da Igreja de S. João em Malpique
– Limpeza de ervas e caiação de muros no 

logradouro da Igreja de S. Pedro, na Portela
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”
– Limpeza da zona circundante da sede 

da Associação, com remoção de ervas e entu-
lhos

Apoios recebidos
Câmara Municipal de Constância 
– Cedência do autocarro e isenção do paga-

mento dos quilómetros percorridos, nas diver-
sas atividades organizadas pela Junta 

Bombeiros Voluntários de Constância
– Guarda de honra no hastear das Bandeiras 

nas Comemorações do 25 de Abril
Associação Filarmónica Montalvense, 24 

de Janeiro
– Guarda de honra no hastear das Bandeiras 

nas Comemorações do 25 de Abril

Fotocópias 
A particulares ..................................................................................................................................................  2.006
A Associações/Coletividades/Escolas

Centro Escolar Sta. Margarida ...........................................................................................................  100
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”  .....................................................................................  24
Catequese ................................................................................................................................................  550
Paróquia / Comissões Fabriqueiras de Portela e Malpique ....................................................  166
Universidade Sénior de Constância  ...............................................................................................  202
Bombeiros Voluntários de Constância ..........................................................................................  208
Bombeiros Voluntários de Constância (formação)  ...................................................................  692
Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos”  ..........................................................................................  267
Grupo Cultural Emoções de Malpique  .........................................................................................  120
Associação Cultural Desportiva Aldeiense  .................................................................................  20
APEEAEC  ..................................................................................................................................................  46
Escuteiros – Agrupamento 707  .......................................................................................................  12

Total ...................................................................................................................  4.413

Atestados, Declarações e Certidões .......................................................................................................  126
Alvarás, 2ªs vias e averbamentos  .............................................................................................................  11
Licenças

– Canídeos ...............................................................................................................................................  82
– Atividades ruidosas de carácter temporário ............................................................................  3

Atividades Administrativas
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Informações

Assembleia de Freguesia

Assembleia n.º 2/2017- Ordinária
27 de junho de 2017

EDITAL
1. Apreciação da informação escrita do Presidente;
2. Outros assuntos de interesse para a Freguesia

Assembleia n.º 1/2017 - Ordinária
13 de abril de 2017

EDITAL
Ordem de trabalhos

1. Análise, discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas e do Relatório de Ges-
tão e Atividades do ano 2016 – aprovado por unanimidade;

2. Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão Orçamental do ano 2017 – 
aprovado por unanimidade;

3. Apreciação da informação escrita do Presidente;
4. Outros assuntos de interesse para a Freguesia

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
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O Nosso Património

“É certo que os valores do nosso patrimó-
nio são vastos e também o património é di-
verso.  Nesta edição centramo-nos ainda que 
forma breve, no Património Natural!

Árvores e plantas diversas, linhas de água, 
distintos animais, são, entre outros valores 
trabalhados na nossa freguesia, apresenta-
dos a quem nos visita, valorizando-se as suas 
potencialidades e as diversas formas como 
poderão ser utilizados na economia do nosso 
dia a dia!

Quem não se lembra,   de ouvir os avós   
falarem  das sopas e chás que faziam com as 
plantas que eram colhidas nos campos?

Atividades diversas são dinamizadas no 
nosso território neste âmbito, das quais des-
tacamos os percursos de observação e inter-

pretação da Natureza,   a Feira da Primavera,   
Aromas e Sabores da Natureza,  Domingo de 
Praça, entre outras.

A título de exemplo, deixamos uma ima-
gem de um dos freixos que podemos admi-
rar, e gozar da sua sombra e frescura, junto à 
Igreja Matriz de Santa Margarida da Coutada.

Num próximo momento exploraremos o 
seu simbolismo e magia, presentes e aborda-
dos por diversos testemunhos orais.

A capa desta edição do Boletim informa-
tivo, por outro lado, reflete   um dos nossos 
recursos turísticos no âmbito do Património 
Natural, o Parque Ambiental de Santa Marga-
rida.

Valorizamos assim o nosso território e os 
recursos naturais!”
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