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Nota de Abertura

Caros(as) fregueses(as)

Chegámos a dezembro, que como 
é natural culmina com a chegada do 
Natal e com a preparação para a en-
trada no novo ano, que esperamos 
que seja um ano melhor social e eco-
nomicamente. Como é público, os 
anos 2014 e 2015 obrigaram-nos a 
grandes restrições orçamentais, con-
sequência da nova lei de competên-
cias atribuídas às freguesias, sem que 
viesse com a respetiva e justa contra-
partida financeira.

Estamos cientes das nossas res-
ponsabilidades e tudo faremos para 
cumprir os projetos a que nos pro-
pusemos, pelo que aguardamos o 
desenvolvimento do processo de can-
didatura ao programa Portugal 2020 

que nos possibilite o cumprimento 
dos mesmos, e em especial a finali-
zação do processo de requalificação 
das fontes da freguesia. Referimos, no 
entanto, que a nossa prioridade será 
sempre a limpeza e manutenção dos 
espaços públicos da freguesia exis-
tentes.

Mas como já referi anteriormente, a 
época é de festa e naturalmente dese-
jo a todos/as um Feliz Natal, cheio de 
prendas, e que o novo ano nos traga 
finalmente tudo o que nós desejamos 
para concretizar todos os nossos so-
nhos que, com certeza, merecemos.

Boas Festas! 

António Pinheiro
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A Voz dos Eleitos

Aproveitando a época que se 
aproxima, julgo ser oportuno en-
dereçar-vos, em meu nome pessoal 
e dos deputados da Assembleia de 
Freguesia esta singela mensagem:

Vamos comemorar uma quadra 
muito querida de todos nós, o Natal. 
O simbolismo do Natal faz sobressair 
em nós os melhores gestos de parti-
lha e afetos, envolvendo-nos a todos 
num abraço fraterno que aquece os 
corações.

Faço votos para que o Natal seja 
também assim, vivido com calor, 
muitos sorrisos e imensa paz e que 
envolva todos os filhos da nossa ter-
ra que vivem e trabalham pelos qua-
tro cantos do mundo.

Chegou a hora de retirar da épo-

ca natalícia o que ela tem de melhor; 
a paz, o amor, a solidariedade e a 
união, apesar do momento particu-
larmente difícil da nossa vida coleti-
va, a dádiva de otimismo que marca 
esta quadra se alargue por todo o 
ano de 2016 e que consigamos cons-
truir um Ano Novo melhor, mais jus-
to e mais solidário.

Todo o Ano Novo é hora de renas-
cer, de florescer, de viver de novo. 
Aproveite este ano que está che-
gando para realizar todos os seus 
sonhos!

Desejo a todas e a todos um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo de 
2016.

José Manuel Ricardo
Assembleia de Freguesia
Partido Socialista

Caras amigas e amigos,



5Boletim Informativo / julho-dezembro 2015

Atividades desenvolvidas

3.1 | Festas da Freguesia
A padroeira da freguesia, Santa Mar-

garida da Coutada, foi, mais uma vez, ho-
menageada pela paróquia, pela junta de 
freguesia, pelas associações e pela popu-
lação que se envolveu, tanto nas ativida-
des religiosas como pagãs.

Entre os dias 17 e 19 de julho, foram 
diversas as atividades que marcaram este 
evento. Na sua maioria, atividades que já 
se implantaram e que fazem desta festa 
aquilo que conhecemos com a sua singu-
laridade refletida pelas ações das gentes. 
São as tasquinhas, o artesanato, as ativi-
dades desportivas, os diversos enquadra-
mentos musicais, o folclore e a procissão.

Em 2015, salientam-se o envolvimento 
das associações da freguesia nas seguin-
tes atividades:

• Quermesse: Grupo Recreativo e 
Desportivo de Vale de Mestre “Os 
Relâmpagos”

• Tasquinhas: Rancho Folclórico “Os 
Camponeses de Malpique” e As-
sociação Cultural e Desportiva Al-
deiense

• Convívio de Pesca: Sociedade Re-
creativa Portelense

• Carrinhos de Rolamentos: Associa-
ção Cultural e Desportiva Aldeiense
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Atividades desenvolvidas

• Espaço de docinhos, chás e licores: 
União Jazz Malpiquense;

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

Nas cerimónias religiosas destacam-
-se, especialmente este ano, a envolvên-
cia das associações nesta importante 
manifestação da freguesia, em diversas 
funções nesse ato religioso. Salienta-se 

também o facto de, mais uma vez, ter sido 
possível que S. João e S. Pedro integras-
sem a procissão.
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Atividades desenvolvidas

3.2 | Passeio Convívio do Idoso
A cultura, o património o conhecer 

outras realidades para além da nossa, faz 
de todos nós pessoas mais esclarecidas e 
interventivas na sociedade, com a mente 
mais capacitada para opinar sobre o que 
nos rodeia. São também estas as razões 
que fazem com que a Junta de Freguesia 
se associe à Câmara Municipal na organi-
zação do Passeio Convívio.

Este ano o passeio constou de uma visi-
ta orientada ao Palácio Nacional da Ajuda, 
e ao Museu de Cerâmica de Sacavém.

O período do almoço decorreu na 
agradável zona de Belém, espaço este 

adequado ao piquenique, ao descanso e 
ao lazer e ainda com espaços culturais dis-
poníveis para visita.

3.3 | Domingo de Praça ... agora à tarde...
A criação de um espaço com alguma 

dinâmica económica, apreciando o que 
se produz na freguesia é aquilo que se 
pretende desenvolver, valorizando-se 
produtos e produtores. Podemos encon-
trar nesta “praça”, legumes e verduras, 
chás, enchidos, flores, plantas aromáticas, 
docinhos, entre outros produtos da nossa 
terra!

O Domingo de Praça ocorre no segun-
do domingo de cada mês (em julho, ex-
cecionalmente, foi no domingo das festas 
da freguesia) e conta com todos vós como 
potenciais consumidores. Não falte!! 

Local: Largo Pratas de Moura ou antiga 
Casa do Povo

Horas: 14h00 – 17h30
Dia: segundo domingo de cada mês;

Esta é uma atividade que conta com a 
preciosa colaboração da Associação Cul-
tural e Desportiva Aldeiense, no caso de 
haver necessidade de um espaço coberto, 
à qual agradecemos reconhecidamente.

Também a Câmara Municipal tem 
apoiado o desenvolvimento deste proje-
to, através da cedência de equipamentos 
necessários.
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Atividades desenvolvidas

3.4 | Almoço Convívio
Decorreu no dia 19 de setembro o 

20º Almoço Convívio dos idosos da fre-
guesia. Esta iniciativa pretende poten-
ciar um espaço de convívio entre todos 
os residentes na freguesia com mais de 
65 anos, onde a amizade, o carinho e ca-
maradagem marcam também uma pre-
sença relevante sem necessitarem de 
ser convidados.

Os mais atentos terão percebido que 
a iniciativa, este ano, decorreu mais 
cedo do que o habitual, e como foi expli-
cado verbalmente a alguns dos nossos 
convivas, tal facto deveu-se à indispo-
nibilidade do espaço na data habitual, 
devido ao Exercício Militar que envolveu 
a nossa região.

Esta é mais uma iniciativa que de-
corre com preciosos apoios, desde o 

Campo Militar, à Câmara Municipal, aos 
Bombeiros Voluntários e também da-
queles que se envolvem durante dois 
dias na confeção da refeição. A todos o 
nosso agradecimento e votos de que to-
dos tenhamos condições para repetir a 
iniciativa no próximo ano.



9Boletim Informativo / julho-dezembro 2015

Informações

4.1 | Início do Ano Letivo
E a escola recomeçou… voltou a azáfama 

diária inerente ao dia a dia de alunos, pais, 
avós, professores, auxiliares, tios e tias…

Desde o dia 15 de setembro voltaram a 
sentir-se os sorrisos das crianças no CESM. 
São uma centena, entre meninos e meninas 
com muitas histórias para contar e muitas 
coisas para aprender.

Das muitas atividades que já foram de-

senvolvidas, atrevemo-nos a destacar o 
Magusto e a celebração do Dia do Pijama. 
Salientamos em especial o Dia do Pijama, 
dia em que se pretende gritar bem alto que 
“uma criança tem direito a crescer numa 
família”. A toda a comunidade educativa 
um Bem Hajam, pela valorização do papel 
social que todos nós temos o direito de de-
senvolver.

4.2 | Incêndio em Malpique

Os incêndios florestais são um flagelo 
que  atinge o nosso país anualmente. Este 
ano, no dia 21 de setembro, também a nos-
sa freguesia foi vítima de um destes tristes 
acontecimentos.

Foi em Malpique, nas encostas que ligam 
esta localidade ao Campo Militar, entre a es-
tação dos comboios e o Carvalhal.

Viveram-se alguns momentos aflitivos, 
mas a prontidão das forças envolvidas per-
mitiu o domínio deste incêndio sem que os 

prejuízos fossem mais do que floresta ardi-
da.

A Junta de Freguesia colaborou como 
lhe foi possível, nomeadamente através de 
apoio logístico no fornecimento de refei-
ções, tendo contado com a preciosa colabo-
ração de alguns voluntários e voluntárias! 
Bem Hajam!

4.3 | Aulas de Música
Decorrem, através da Associação Filar-

mónica 24 de Janeiro, de Montalvo, aulas 
de música na sede da freguesia de Santa 
Margarida da Coutada, no espaço do antigo 
Jardim de Infância. As aulas são de piano e 
de guitarra.

Aulas de Piano: decorrem às 2.as e 4.as 

 feiras entre as 18H15 e as 20H30;
Aulas de Guitarra: ainda não abriu turma 

por não haver inscrições suficientes. Prevê-
-se que sejam realizados aos sábados;

Contacto para informações / inscrições: 
926 466 308 (Rui Ferreira).
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Informações

4.5 | Vandalismo
Foi com desalento e tristeza que vimos 

danificado um equipamento das instala-
ções sanitárias públicas da sede de fregue-
sia. Lamentamos a ignorância de quem es-
traga o que é para ser utlizado por todos, 
e de quem não tem consciência de que os 
impostos de todos nós terão que ser apli-
cados para reparar o que a ignorância e a 
malvadez provocaram!

4.4 | Trabalhos de Rua
É certo que esta é uma das missões da 

Junta de Freguesia que se está constante-
mente a desenvolver, e nunca está, nem es-
tará concluída. São os trabalhos rotineiros 
que por vezes não se valorizam adequada-
mente e, muitas vezes só damos por eles 
quando a erva da nossa rua está maior ou 
quando não é possível acorrer com a rapi-
dez necessária. Porém, há pequenas atitu-
des nossas que podem ajudar quem traba-
lha na rua. É o cuidado em não deixar cair o 
papel ou a garrafa no chão, é a atitude de 
cada um perante o bem público. Iremos, 
conscientes, continuar a trabalhar em prol 
da população, do bem-estar e da qualidade 
de vida, conscientes de que nunca será um 
trabalho concluído!

Aplicação de produtos
fitofarmacêuticos - herbicidas

Porque existe legislação desde 2013, e 
porque decorre o período de implementa-
ção da mesma, é necessário que quem apli-
ca produtos fitofarmacêuticos (herbicidas e 
pesticidas) tenha uma determinada forma-
ção. Com essa formação e o respetivo certi-
ficado, o aplicador fica habilitado a utilizar 
os produtos em questão. Para cumprir a lei, 
o trabalhador da Junta de Freguesia que 
habitualmente desempenha estas funções 
desenvolveu atempadamente a formação 
necessária.

4.6 | Investimentos
Equipamentos de Ginásio ao Ar Livre

Quem nunca ouviu ou utilizou a ex-
pressão: “mente sã, corpo são!”. Este é um 
conceito que pretende refletir o equilíbrio 
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Informações

4.7 | Festa de Natal
Sempre sempre a celebrar o Natal!
O Natal pretende-se que seja um perío-

do de paz e reflexão, em que a mensagem 
de Cristo se pretende distribuída por todos 
de forma sentida, e que mais do que pre-
sentes, sejam os corações alegres e os sorri-
sos a engrandecer esta época.

São essas mensagens de festa e de luz 
que são difundidas entre as nossas crianças 
através da sua festa de Natal.

Assim, decorreu no CESM, no dia 16 de 
dezembro, a Festa de Natal, destinada a to-
dos os meninos e meninas da nossa escola. 
Foi muito bonito poder ver o seu brilho nos 
olhitos …

A Junta de Freguesia associou-se à ini-
ciativa contribuindo com uma singela lem-
brança!

saudável entre a mente e a parte física de 
cada um de nós.

Assim, a Junta de Freguesia deu o seu 
pequeno contributo para que esta seja 
uma realidade entre a população, pelo que 
já temos disponíveis dois equipamentos 

que permitem a realização de exercícios ao 
ar livre, por exemplo enquanto podemos 
acompanhar as crianças ao parque infan-
til. Esses equipamentos encontram-se nos 
parques infantis de Portela e de Malpique. 
Apelamos à sua utilização!
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Informações

5 | Prestando Contas
2.º Semestre | Subsídios atribuídos 

Julho

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Novembro

Novembro

Grupo Recreativo D. de Vale de Mestre
“Os Relâmpagos”

União Jazz Malpiquense

Rancho Folclórico “Os Camponeses” 
de Malpique

Grupo Recreativo D. de Vale de Mestre 
“Os Relâmpagos”

Associação Filarmónica Montalvense

Associação Filarmónica Montalvense

Agrupamento de Escolas de Constância 
– Centro Escolar de Santa Margarida

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância

TOTAL

Data da
Deliberação Nome da entidade Montante (€) Finalidade

100

100

50

150

250

50

800 a)

500

2.000

Aquisição de materiais
para quermesse – Festas da Freguesia 

Apoio aos Festejos Anuais 

1º Encontro de Tocadores de
harmónio, concertina e acordeão

Apoio a obras de conservação e aquisi-
ção e reparação de equipamentos

Projeto ABC da Música 
(1ª Tranche - ano letivo 2015/2016)

Apoio à manutenção e reparação
de instrumentos

Ano letivo 2015/2016

Natal 2015

Troféus atribuídos 

– Casa do Povo de Montalvo (8º Passeio de 
cicloturismo)

– Grupo Recreativo e Desportivo de Vale de 
Mestre “Os Relâmpagos” (Pesca)

– Casa do Povo de Montalvo (7º Torneio de 
Futebol Juvenil)

– Agrupamento de Escuteiros do Tramagal 
(Pesca)

Outros apoios concedidos

Paróquia da Freguesia de Santa Margarida da 
Coutada e Comissões Fabriqueiras de Malpi-
que e Portela
– Cedência da sala de formação (antigo Jardim 

de Infância Aldeia) para o funcionamento da 
catequese

Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”
– Empréstimo do dancing e palco 

TOTAL DOS SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS EM 2015 7.315,00 e
a) Foi atribuído um subsídio em espécie (material pedagógico), no valor de 8 € por aluno, num total de 100 alunos e que tota-

liza o valor referido. Este subsídio será feito através da requisição de material didático durante o ano letivo a que respeita. 
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Informações

Grupo Recreativo Desportivo “Os Relâmpagos” 
de Vale de Mestre 
– Isenção do pagamento da taxa de licença de 

atividade ruidosa de carácter temporário 

Associação Filarmónica Montalvense 24 de 
Janeiro

– Cedência da sala de formação (antigo Jardim 
de Infância Aldeia) para o funcionamento de 
aulas de música

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

Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”
– Empréstimo de equipamento de som e res-

petivo operador para apoio aos discursos no 
Almoço Convívio do Idoso

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

mento dos quilómetros percorridos, nas di-
versas atividades organizadas pela Junta 

– Empréstimo dos equipamentos (bancas, cha-
péus de sol e balanças) para apoio à ativida-
de “Domingo de Praça”

Campo Militar de Santa Margarida 
– Empréstimo das instalações da messe de pra-

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

Atividades Administrativas

Fotocópias 
A particulares ........................................................................................................................................  1.168
A Associações/Coletividades/Escolas

Centro Escolar Sta. Margarida (1.º Ciclo + Pré-escolar) ..................................................  110
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Música/CESM)..............................................  260
Associação Popular Social de Constância (USC/Polo Sta. Margarida) ......................  23
Bombeiros Voluntários de Constância (Secção Sta. Margarida) .................................  165
Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre .............................................  23
Catequese.......................................................................................................................................  317
Paróquia / Comissões Fabriqueiras da Portela e Malpique ..........................................  836
Sociedade Recreativa Portelense...........................................................................................  360
Liga dos Combatentes Portugueses .....................................................................................  16

Total ............................................................................................................  3.224

Atestados, Declarações e Certidões .............................................................................................  151
Alvarás, 2ªs vias e averbamentos

– Alvarás  .........................................................................................................................................  2
– Averbamentos ...........................................................................................................................  2

Licenças
– Canídeos ......................................................................................................................................  67
– Atividades ruidosas de carácter temporário ..................................................................  1
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7 | Associações e Coletividades da Freguesia
– Rancho Folclórico “Os Camponeses 

de Malpique”
Atividades continuadas: Atuações/de-

monstrações e ensaios pontuais.
Julho: 30.º Festival Nacional de Folclore 

“Tejo e Zêzere 2015”; Festas da Freguesia 
com Tasquinha e Noite de Folclore.

Atuações/demonstrações e ensaios pon-
tuais.

Outubro: Encontro de tocadores de 
Harmónio, Concertina e Acordéon.

Novembro: Jantar comemorativo do 
30.º Aniversário e ensaios pontuais.

– Associação Cultural e Desportiva 
Aldeiense

Atividades continuadas: Ginástica de ma-
nutenção (terças e quintas-feiras).

Julho: Participação nas festas em Honra 

da Padroeira Santa Margarida da Coutada, 
com a dinamização de Tasquinha e da III 
Corrida de Carrinhos de Rolamentos.

Outubro: Comemorações do Dia do 
Sócio.

Novembro: Magusto de S. Martinho; 
Noite de Fados.

– Sociedade Recreativa Portelense
Atividades continuadas: Ginástica de ma-

nutenção.
Aulas de Taekwondo.
Julho: Festejos Anuais; Torneio Qua-

drangular de Futsal; Participação nas festas 
em Honra da Padroeira Santa Margarida da 
Coutada, com a dinamização do tradicional 
convívio de pesca desportiva por equipas.

Dezembro: Workshop “como fazer um 
queijo”; Torneio de Sueca.

6 | Assembleia de Freguesia
Assembleia n.º 3 - Ordinária

24 de setembro de 2015

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

Assembleia n.º 4 - Ordinária
12 de dezembro de 2015

EDITAL
Ordem de Trabalhos
1. Análise, discussão e eventual aprovação dos 3 documentos que compõem os Documentos 

Previsionais 2016 (1 - Orçamento; 2 - Grandes Opções do Plano e 3 - Mapa de Pessoal);
2. Apreciação da informação escrita do Presidente;
3. Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Associativismo
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Associativismo

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

Atividades regulares: Ginástica de manu-
tenção (segundas e quartas-feiras) e em  di-
versas datas e vários locais.

Julho: Participação nas festas em Honra 
da Padroeira Santa Margarida da Coutada, 
com a organização da quermesse.

Novembro: Migas Carvoeiras / Convívio 
para sócios e não sócios; Arraial Popular.

Dezembro: Campanha para dádiva de 
sangue.

– Associação Popular e Social de 
Constância – “Universidade Sénior“

Julho: Viagem de Finalistas Porto – Visi-
ta ao Palácio da Bolsa e à Casa do Infante;

Participação com uma Equipa no Con-
curso de Pesca no âmbito das Festas da 
Padroeira de Santa Margarida

Setembro: Abertura Ano Lectivo 
2015/2016 nos Pólos de Montalvo e de 
Santa Margarida com as seguintes discipli-
nas: Música, Dança, Yoga, Teatro, Informá- 
tica, Inglês e Artes Decorativas.

Outubro: Actuação da Tuna no Almoço 
do Idoso da Junta de Freguesia de Cons-
tância

Novembro: Celebração de Missa na 
Capela do Mosteiro de Nossa Senhora da 
Boa Esperança em Montalvo em memória 
de sócios, alunos e professores, entretan-
to falecidos, que deram o seu prestimoso 
contributo á Universidade Sénior de Cons-
tância, durante uma década, com cânticos 
pelos alunos da disciplina de Musica;

Visita de Estudo a Coimbra – Visita ao 
Museu Nacional de Machado de Castro e 
ao mosteiro de Santa Clara a Velha;

Participou no colóquio “Centenário da 
Escola “Mixta” de Constância Património 
Cultural e Imaterial, com uma comunica-
ção subordinada ao tema:” Universidade 
Sénior de Constância – Uma Década de 
Existência”.

Dezembro: Actuação da Tuna no Jantar 
de Natal dos bombeiros de Constância;

Actuação da Tuna na Praia do Ribatejo, 
no âmbito das Festas de Nossa Senhora da 
Conceição;

Almoço de Natal.

– Associação “Os Quatro Cantos do 
Cisne“

Atividades continuadas: Manutenção e 
colaboração em atividades várias nos Cen-
tros de Atividades de Tempos Livres do con-
celho, em colaboração com o Agrupamento 
de Escolas de Constância.

Agosto: Festa Rural 2015.

– Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Constância

Atividade diária: Socorro à população e 
transporte de doentes.

Formação contínua do Corpo Ativo da 
corporação.

Dezembro: Noite de Fados; Jantar de 
Natal.

– Grupo Cultural Emoções de Malpi-
que

Atividades continuadas: Ensaios e atua-
ções em diversas datas e lugares do Grupo 
de Música Popular.

– União Jazz Malpiquense
Atividades continuadas:
Semanal – 2.as e 4.as-feiras, Kajukembo, e 

3.as e 5.as, Aulas de Zumba.
Julho: Participação nas festas em Honra 

da Padroeira Santa Margarida da Coutada, 
com a organização da barraquinha dos do-
ces.

Setembro: Festejos anuais, 22 a 26 
Agosto – Torneio de futsal 4x4.

Novembro: Bailarico de São Martinho; 
III Mostra de Artesanato.

Dezembro: Festa de Reveillon .
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Centro Escolar de Santa Margarida – Natal 2015

Feliz Natal
e Próspero
Ano Novo


