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Nota de Abertura

Caros(as) Fregueses(as)

Chegados a dezembro, o último de 
12 meses intensos, mês pelo qual o nosso 
calendário indica o final de um ano civil. 
Todos nós, naturalmente, olhamos para trás 
e refletimos o que fizemos, o que não fize-
mos, o que poderíamos ter feito e a forma 
como nos posicionamos nas nossas tarefas 
diárias. A frieza e ponderação, quando tive-
mos de tomar decisões, nunca esquecendo 
que os recursos financeiros vindos do fun-
do de financiamento das Freguesias (FFF), 
junto com as parcas receitas que temos, e 
não esquecendo os encargos mensais que 
naturalmente temos não nos é permitido 
fazer tudo o que gostaríamos. Mas, mes-
mo assim, conseguimos concretizar, dentro 
do que era possível, a implementação do 
projeto de aparelhos de ginásio ao ar livre, 
ajudar todas as coletividades da Freguesia, 
incluindo o apoio financeiro às classes de 
ginástica, onde há esta atividade. Foi tam-
bém com agrado que iniciámos o apoio 

financeiro à Associação Cultural e Despor-
tiva Aldeiense pelo regresso ao futebol, o 
qual naturalmente saudamos. E claro, que-
remos continuar a manter limpa a nossa 
Freguesia e para isso contar com todos os 
colaboradores que connosco diariamente 
trabalham. 

Como dezembro é sinónimo de festejos, 
desejo a todos os que na nossa Freguesia 
habitam, como todos os que por vários 
motivos vivem noutros concelhos ou no 
estrangeiro, mas que nós não esquecemos, 
um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de coi-
sas boas.

“O tempo é mais que a soma dos dias. 
É antes a soma da ambição que colocamos 
nos objetivos diários, a soma da energia 
com que ultrapassamos barreiras, a soma 
dos afetos que adoçam e inspiram as nos-
sas ações.”

Bem hajam
António Pinheiro
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A Voz dos Eleitos

Voltamos a viver mais uma festa, com 
a alegria própria desta época, em que 
esquecemos os problemas do dia a dia, e 
em família e com os amigos festejamos o 
Natal e preparamos a chegada do novo 
ano.

Natal, que pela grandiosidade do seu 
simbolismo, também significa reflexão, 
amor, fraternidade e esperança num ho-
rizonte promissor. 

O fim do ano está chegando e com ele 
o momento de lembrar todos aqueles 
que fazem parte da nossa vida, os ami-
gos, e familiares.

Também para os nossos emigrantes, 

que trabalham fora do seu país. Quero 
partilhar com todos eles esta quadra e 
dizer-lhes que, apesar de distantes fisi-
camente, estão nos corações dos seus 
familiares, mas também de todos os 
seus conterrâneos.

O meu desejo é que todos possam 
entrar no ano novo com alegria e espe-
rança no coração, sem arrependimentos, 
sem sentimento negativo. Um novo ano 
vai começar, e é tempo de renovar, reco-
meçar, de tentar novamente.

Desejo-vos um Santo e Feliz Natal e 
um Bom Ano de 2017.

José Manuel Ricardo
Vogal da Assembleia de Freguesia
Partido Socialista

Caras amigas e amigos,
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Esclarecimento

Funcionamento
de ATM – Caixa Multibanco

Para os devidos efeitos 
esclarecem-se os utilizado-
res da ATM – Caixa Multi-
banco existente no edifício 
da Junta de Freguesia de 
Santa Margarida da Couta-
da, – que a responsabilida-
de pelo funcionamento da 
mesma é da Caixa Geral de 
Depósitos.

Compreendemos o des-
contentamento pelas situa-
ções anómalas e reportamo-
-las aos responsáveis logo 
que tomamos conhecimen-
to das mesmas, ainda que o 
equipamento esteja dotado 
de uma solução informática 
que, automaticamente, re-
porta essas anomalias.

Apelamos também ao 
envolvimento da comuni-
dade nesta ação, sempre 
que se justifique, pelo que 
cada um de nós poderá de-
senvolver contactos, através 
dos seguintes meios:

Por email: SIBS – gestao.redemb@sibs.pt ou Espaço Cliente CGD – cgd.gtr@cgd.pt

Através do site: http://portaldaqueixa.com/marcas/sibs

Deve identificar-se sempre a máquina ATM n.º 0035/0719/02
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Festas da Freguesia

A padroeira da nossa freguesia foi, mais 
uma vez, homenageada com a força das 
gentes da terra. A Fé manifestou-se e reno-
vou-se em cada momento da missa e da pro-
cissão, onde a música, a oração e o embele-
zamento das ruas contribuíram para o clima 
de paz interior que se fez notar. Salienta-se, 
mais uma vez, o papel das diversas forças 
vivas da freguesia e o engrandecimento da 
procissão de Santa Margarida da Coutada 
com as imagens de S. João e S. Pedro.

As festas da freguesia, onde a alegria das 
gentes se exprime, são ainda compostas por 
momentos de lazer e diversão.

Em 2016, salienta-se o envolvimento das 
associações da freguesia nas seguintes ativi-
dades:

• Quermesse: Universidade Sénior de 
Constância

• Tasquinhas: Grupo Recreativo e Des-
portivo de Vale de Mestre “Os Relâm-
pagos” e “ Associação Cultural e Des-
portiva Aldeiense”

• Convívio de Pesca: Grupo Recreativo 
e Desportivo de Vale de Mestre “Os Re-
lâmpagos”

Atividades desenvolvidas
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Atividades desenvolvidas

Passeio-Convívio
Os momentos de lazer, convívio e conhe-

cimento, são fundamentais para o desen-
volvimento da pessoa humana, e é também 
com esse objetivo que a Junta de Freguesia 
se associa à Câmara Municipal na dinamiza-
ção do Passeio-Convívio.

Durante a primeira quinzena de setem-
bro, decorreram visitas ao Museu Marítimo 
de Ílhavo e ao Museu da Vista Alegre.

No Museu Marítimo de Ílhavo, foi possível 
aprender mais sobre a pesca do bacalhau e 
a vida dura daqueles homens, que permane-

• Espaço de docinhos, chás e licores: 
Sociedade Recreativa Portelense

• Noite de Folclore: Rancho Folclórico 
“Os Camponeses de Malpique”

Note-se ainda a divulgação de algum do 
artesanato que se desenvolve na freguesia.

Por último, salientamos ainda a envolvên-
cia de empresas locais e regionais, como:

Caima, Pegop, A. Faria da Silva, Goma-
-Camps, Template, Álvaro Damas e Auto-Bri-
tes, às quais agradecemos reconhecidamen-
te pelos apoios concedidos.

ciam embarcados no mar alto até que o po-
rão do barco se enchesse do fiel amigo.

Ainda neste museu é possível perceber 
um pouco mais sobre as atividades poten-
ciadas pela ria e ainda observar diversos 
exemplares vivos de bacalhaus, os quais vi-
vem num aquário no referido museu.

Finda a visita ao Museu Marítimo de 
Ilhavo, Aveiro foi o destino seguinte. Aí foi 
possível almoçar, admirar a ria e a atividade 
turística e ainda saborear os deliciosos “Ovos 
Moles de Aveiro”.
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Atividades desenvolvidas

Domingo de Praça
Local: Largo Pratas de Moura ou antiga 

Casa do Povo;
Horas: 9h00 – 12h00;
Dia: segundo domingo de cada mês.
Continuamos a potenciar o desenvolvi-

mento desta atividade no Largo Pratas de 
Moura se a meteorologia o permitir. Esta ini-
ciativa conta com a preciosa colaboração da 
Associação Cultural e Desportiva Aldeiense, 
no caso de haver necessidade de um espaço 
coberto, à qual agradecemos reconhecida-
mente.

Também a Câmara Municipal tem apoia-
do o desenvolvimento deste projeto, através 

da cedência de equipamentos necessários.
Nos últimos meses, a título experimental, 

a atividade desenvolveu-se no período da 
tarde no entanto já foi retomado o horário 
habitual.

Se tem produtos que pretende apresen-
tar, (da horta, ou outros), não deixe de con-
tactar a Junta de Freguesia para perceber 
como pode participar. Para quem pretenda 
adquirir produtos de qualidade e dos quais 
sabemos a origem, apareça no Largo Pratas 
de Moura, no segundo domingo de cada 
mês, e estamos certos de que não se vai ar-
repender!

No período da tarde decorreu a Visita ao 
Museu da Vista Alegre. A visita teve sem- 
pre início na Capela de Nossa Senhora da 
Penha de França, onde nos era explicado 
como surgiu a Fábrica da Vista Alegre, a sua 
envolvência na comunidade e o próprio mu-
seu.

Foi possível perceber a evolução daquele 
espaço, a tipologia de peças, os pormenores 
de marcas e pinturas delicadas, as vivências 
de trabalhadores, entre outros aspetos que 
poderão ser explorados em visitas futuras... 
Um Museu tem sempre estórias para reve-
lar...
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Atividades desenvolvidas

Almoço-Convívio

Decorreu no dia 24 de setembro mais um 
grandioso “Almoço-Convívio” dinamizado 
pela Junta de Freguesia.

Juntámos cerca de 300 pessoas “à volta 
da feijoada”, onde reinou a alegria e a boa 
disposição!

Contámos com a preciosa colaboração 
da Brigada Mecanizada e de uma equipa de 
trabalho sempre fantástica e bem disposta!
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Visita ao Badoca Safari Park

Parceria com o Projeto 
Ganhar
Asas

Finalizando o ano letivo passado, após 
muito trabalho, aprendizagens e brinca-
deiras, as famílias, professores, auxiliares e 
alunos do ensino pré-escolar do Centro Es-
colar de Santa Margarida, organizaram-se 
e deram o remate final através de uma via-
gem ao Badoca Park. A Junta de Freguesia 
também se associou a esta atividade.

A viagem realizou-se em julho. Para além 
dos momentos de lazer e convívio, salienta-
mos as aprendizagens resultantes do con-
tacto com animais que não encontramos 
no nosso dia a dia, como, por exemplo, as 
girafas, leões ou zebras. Todos vieram mais 
ricos e mais conhecedores de habitats dife-
rentes!

Com o objetivo de 
colaborar para a de-
signada literacia digital 
e facilitar o contacto 
com os meios informá-
ticos, a Junta de Fre-
guesia está a colaborar 
com o Projeto Ganhar 
Asas, potenciando for-
mação nesta matéria. 
Para mais informações, 
contacte a sua Junta de 
Freguesia!

Aulas
de Música

Decorrem, através da 
Associação Filarmónica 
24 de Janeiro, de Mon-
talvo, aulas de música 
na sede da freguesia de 
Santa Margarida da Cou-
tada, no espaço do anti-
go Jardim de Infância. As 
aulas são de piano e de 
guitarra.

Aulas de Piano: decor-
rem às 2.as e 4.as-feiras en-
tre as 17H00 e as 20H30;

Contacto para in-
formações / inscrições: 
926 466 308 (Rui Ferreira)

Informações
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Informações

Trabalhos de rua
Os trabalhos diários continuam a desen-

volver-se em diversas frentes. É manutenção 
de espaços e equipamentos, são as limpezas 
habituais, enfim, o dia a dia dos nossos ser-
viços. Temos dificuldades várias, quer com 
a disponibilidade de meios humanos quer, 
por vezes, de equipamentos, as quais vão 
sendo ultrapassadas.

Porém, através de um projeto aprovado 
pelo Instituto de Emprego e Inserção Pro-
fissional – CEI (Contrato Emprego Inserção), 
tem sido possível desenvolver alguns traba-
lhos, como: a limpeza e pintura das placas 
toponímicas da freguesia, a pintura das fon-
tes e lavadouros, pequenas reparações nos 
muros dos cemitérios, a reparação da parede 
do lavadouro da Portela.

A cooperação entre as autarquias no 

nosso concelho é uma constante e, por isso 
mesmo, a Junta de Freguesia teve a possibi-
lidade de emprestar uma das nossas viaturas 
(trator), à Junta de Freguesia de Montalvo, 
por forma a colmatar uma dificuldade mo-
mentânea.

Investimentos
Com o objetivo de manter em bom esta-

do de conservação o edifício do antigo Jar-
dim de Infância de Aldeia, a Junta de Fregue-
sia procedeu à substituição da cobertura do 
mesmo e a pinturas exteriores. 

O logradouro deste espaço também foi 

Apelamos à sua utilização!

requalificado. Entre outros trabalhos, foi 
melhorado o pavimento, colocado um be-
bedouro de água, instalados equipamentos 
de “Ginásio de Ar livre”. Agora, aí é possível 
desenvolver alguma atividade física, tão im-
portante para a nossa saúde! 
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Informações

Festa de Natal

O Natal, período de paz interior e refle-
xão, amor e alegria!

Foi essa a mensagem de Natal que se 
transmitiu na Festa do CESM, no dia 16 de 
dezembro, onde o brilho nos olhos das 

Prestando Contas
2.º Semestre | Subsídios atribuídos 

Julho

Setembro

Setembro

Novembro

Novembro

Novembro

Dezembro

Associação Popular e Social de Constância

Associação Cultural Desportiva Aldeiense

Associação Filarmónica Montalvense
24 de Janeiro

Associação Filarmónica Montalvense
24 de Janeiro

Clube Estrela Verde

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância

TOTAL

Data da
Deliberação Nome da entidade Montante (€) Finalidade

100

100

250

160

100

1.000

250

1.960

Aquisição de materiais para quermesse
– Festas da Freguesia

Apoio à Equipa de Futebol 11
para aquisição de equipamentos

Projeto ABC da Música 
(1.ª Tranche – ano letivo 2016/2017)

Apoio à aquisição de piano para as aulas 
de música em Santa Margarida

1.º Festival de Patinagem Artística
de Constância

Apoio à aquisição de fardamentos

Festa de Natal do Bombeiro
Voluntário

TOTAL DOS SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS EM 2016 5.315,00 e

crianças nos deixou com o coração a sor- 
rir!!

A Junta de Freguesia associou-se à inicia-
tiva contribuindo com uma singela lembran-
ça!
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Informações

Outros apoios concedidos

Troféus atribuídos 

– Casa do Povo de Montalvo (Pesca)
– Agrupamento de Escuteiros 707 – Santa Marga-

rida (Pesca)

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

Trator: Junta de Freguesia de Montalvo – para 
apoio aos trabalhos correntes.

Pulverizador: Câmara Municipal de Constân-
cia – aplicação de herbicidas em diversos locais do 
concelho.

Empréstimo do dancing e palco 
– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”;
– Grupo Recreativo Desportivo “Os Relâmpagos” 

de Vale de Mestre;
– União Jazz Malpiquense;
– Agrupamento de Escolas de Constância;
– Junta de Freguesia do Tramagal.
Cedência de instalações / Sala polivalente (an-

tigo Jardim de Infância de Aldeia) 
– Paróquia da Freguesia de Santa Margarida da 

Coutada, realização de catequese;
– Associação Filarmónica Montalvense 24 de Ja-

neiro, aulas de música (piano);
– Núcleo de Santa Margarida da Liga dos Com-

batentes.

Apoios recebidos

Grupo Recreativo Desportivo “Os Relâmpa-
gos” 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 Malpi-
que 

– Atuação nas Festas Anuais.

Bombeiros Voluntários de Constância
– Apoio ao Almoço-Convívio do Idoso, com uma 

ambulância e respetiva equipa. 

Agrupamento de Escuteiros 707 – Santa Mar-
garida

– Empréstimo de equipamento de som e respe-
tivo operador para apoio aos discursos 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, cha-
péus de sol e balanças) para apoio à atividade “Do-
mingo de Praça”.

Campo Militar de Santa Margarida 
– Empréstimo das instalações da messe de praças 

do BCS, assim como equipamentos para a realização 
do Almoço-Convívio do Idoso.

Fotocópias 
A particulares ............................................................................................................................................................. 1.264
A Associações/Coletividades/Escolas

Centro Escolar Sta. Margarida (1º Ciclo + Pré-escolar) .......................................................................  144
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Música/ATL) ......................................................................  51
Associação Popular Social Constância (USC/Polo Sta. Margarida) ................................................  15
Associação Cultural Desportiva Aldeiense ............................................................................................. 534
União Jazz Malpiquense ................................................................................................................................ 163
Grupo Cultural Emoções de Malpique ..................................................................................................... 284
Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre .................................................................  214
Bombeiros Voluntários de Constância (Secção Sta. Margarida) .....................................................  210
Catequese ........................................................................................................................................................... 192
Paróquia / Comissões Fabriqueiras de Portela e Malpique ..............................................................  264
Liga dos Combatentes Portugueses ......................................................................................................... 32

Total ...........................................................................................................................  3.172
Atestados, Declarações e Certidões ..................................................................................................................  98
Certificação de fotocópias (até 4 folhas) .......................................................................................................... 3
Alvarás, 2ªs vias e averbamentos

– Alvarás .............................................................................................................................................................. 3
– Averbamentos ............................................................................................................................................... 0

Licenças
– Canídeos .......................................................................................................................................................... 64
– Atividades ruidosas de carácter temporário ...................................................................................... 3

Atividades Administrativas
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Informações

Assembleia de Freguesia

Assembleia n.º 3 – Ordinária
16 de setembro de 2016

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

Assembleia n.º 4 – Ordinária
17 de dezembro de 2016

EDITAL
Ordem de trabalhos

1. Análise, discussão e eventual aprovação da 2ª Revisão Orçamental do ano 2016;
2. Análise, discussão e eventual aprovação dos 3 documentos que compõem os 

Documentos Previsionais 2016 (2.1 – Orçamento; 2.2 – Grandes Opções do Plano e 
2.3 – Mapa de Pessoal).

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

Porque “Os patrimónios” são muitos. São 
materiais, são imateriais, são pessoas e saberes, 
neste nosso boletim destacamos um filho da 
terra: Custódio Rodrigues.

Todos conhecemos o seu papel ao serviço 
do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Mal-
pique, conhecedor e estudioso dos costumes e 
das tradições, que resulta num trabalho rigoro-
so de que todos nos devemos orgulhar.

É também esse o rigor que incute a outros 

trabalhos como o que hoje valorizamos: “Diva-
gações do meu sentir”. Foi o livro que tivemos 
o prazer de ver apresentado na Biblioteca Mu-
nicipal Alexandre O’Neill, no passado dia 5 de 
novembro.

“Divagações do meu sentir”, é um conjunto 
de estórias diversas que nos transporta para 
mundos de outrora, divagando e viajando no 
tempo e que todos podemos ler ao serão ou, 
quem sabe oferecer neste Natal ….
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Feliz Natal

e Próspero Ano Novo

CESM 2016


