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Iniciando

Caros(as) fregueses(as)

Como vem sendo hábito, este boletim 
coincide com os meses de mais movimen-
to festivo na nossa freguesia, altura em 
que se realiza grande parte das nossas 
festas religiosas com as habituais procis-
sões nos lugares de Vale de Mestre, Porte-
la, Malpique e Aldeia de Santa Margarida 
da Coutada, às quais se seguem também 
as festas pagãs onde se inserem as já 
tradicionais festas da freguesia nos dias 
18/19/20 de julho. 

A Junta de Freguesia enquanto promo-
tora das festas proporciona assim a que as 
Associações da Freguesia aproveitem para 
delas tirar algum proveito na exploração 
das diversas valias que lhes são ofereci-
das, como as tasquinhas, barraquinha de 
venda de doces, o convívio de pesca e a 
tradicional quermesse. Naturalmente que 

não temos capacidade estrutural e finan-
ceira para acolher todas as Associações 
como desejávamos, mas não deixa de ser 
gratificante saber que numa Freguesia pe-
quena como a nossa, estão ativas nove (9) 
Associações. 

Não queria terminar sem antes falar 
em especial do dia 20, que para todos nós 
será o ponto alto das nossas festas com 
a habitual procissão em honra da nossa 
padroeira e para a qual a Junta de Fre-
guesia faz questão de oferecer os arran-
jos florais dos andores que, como há se-
melhança do ano transato, ornamentam 
a imagem de Santa Margarida da Couta-
da.

Termino apelando a todos os fregue-
ses/as que participem e se divirtam.

Bem hajam.
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Atividades desenvolvidas

2.1 | Cantar os Reis

A tradição de Cantar os Reis, na nossa 
freguesia vai ser perpetuada nas memó-
rias das nossas crianças, porque mais uma 
vez o CESM desenvolveu a atividade e en-
volveu as crianças na comemoração da 

data. A tradição manda que entre os dias 
06 e 20 de janeiro, sejam cantadas canções 
relacionadas com a vida de Jesus e deseja-
dos votos de um novo ano feliz.

Foi essa a memória que as crianças e 
a comunidade fizeram renascer com esta 
atividade. Bem Hajam!!

2.2 | Carnaval
Mais uma vez a festa do Carnaval não foi 

esquecida, nem poderia ser concerteza!!
Período de folia, a festa que antecede 

a Quaresma é de alegria e boa disposição. 
Trata-se da preparação, de acordo com o 
calendário religioso, para o período de pri-
vação até à Páscoa. 

O Carnaval, este ano foi celebrado no 
dia 4 de março e mais uma vez contou 
com a preciosa colaboração e envolvi-

mento da Comunidade Escolar, eis pois al-
guns registos desses momentos de alegria 
e diversão de todos!!
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Atividades desenvolvidas

2.3 | Dia Internacional da Mulher
Dia 8 de março, Dia Internacional da 

Mulher, tem sido um dia assinalado pela 
Junta de Freguesia, por forma a marcar 
um dia em que se valoriza especialmente 
o papel da mulher na sociedade, não por 
ela ser mais importante que o homem, 
mas sim porque, durante muito tempo 
as suas qualidades e ações foram tidas na 
sociedade como de menor importância 
e foi a sua luta que levou, na maioria dos 
casos, nos tempos de hoje a um tratamen-
to mais igualitário. É certo que este facto, 
não é uma realidade para todas as socie-
dades, no entanto é um caminho que se 
está fazendo.

Reconhecendo-se o seu valor e o seu pa-
pel na sociedade, homenageámos todas as 
mulheres da nossa freguesia com um belo 
jantar e animação pela noite dentro. 

Não podemos também deixar de re-
conhecer aqui e recordar a homenagem 
que foi feita no passado dia 30 de junho a 

uma grande mulher do nosso país, Sophia 
de Mello Breyner Andresen, cujo corpo foi 
transladado para o Panteão Nacional, sím-
bolo do reconhecimento de um país aos 
seus valores, ainda que esta decisão seja 
discutível.

Deixamos aqui um poema:

Há mulheres que trazem no mar os olhos
Não pela cor
Mas pela vastidão da alma
E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos
Ficam para além do tempo
Como se a maré nunca as levasse
… Da praia onde foram felizes
Há mulheres que trazem no mar os olhos
Pela Grandeza da imensidão da alma
Pelo infinito modo como abarcam as coisas e 
os Homens…
Há mulheres que são maré em noites de tardes 
E calma

Sophia de Mello Breyner Andresen

2.4 | Comemorações do 25 de Abril
ABRIL - 40 anos do 25 de Abril
É verdade, como o tempo passa e já 

passaram quarenta anos depois da revo-
lução que trouxe ao nosso país liberda-

de, saúde e educação. A possibilidade de 
podermos dizer não quando discordamos 
do que nos é proposto ou, cada vez mais, 
imposto!!! Nunca é demais lembrar Abril, 
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Atividades desenvolvidas

especialmente porque, por um lado, foi há 
quarenta anos e, por outro, porque infeliz-
mente há conquistas que estão a perder-
-se tal qual água por entre os nossos de-
dos e o sangue daqueles fizeram Abril está 
morno e pacificamente aceitando aquilo 
que lhes é imposto. É certo que esse espí-
rito talvez não esteja a ser transmitido às 
forças que atualmente fazem o país andar.

A Junta de Freguesia, na continuidade 
das suas ações, marcou os quarenta anos 
de Abril com diversas atividades:

- O Içar da Bandeira, com a presença da 
Banda da Associação Filarmónica Mon-
talvense 24 de Janeiro, tocando o Hino 
Nacional e os Bombeiros Voluntários de 
Constância em parada;

- Um percurso pedestre pela freguesia;
- Um almoço, o qual decorreu no Centro 

Escolar de Santa Margarida da Coutada;
- Uma tarde de música popular, dina-

mizada na União Jazz Malpiquense, onde 
pudemos contar com a atuação do Grupo 
de Concertinas da Conceição (Olival – Ou-
rém).
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Atividades desenvolvidas

2.5 | Dia Mundial da Criança
1 de junho – Dia Mundial da Criança, dia 

em que são especialmente lembradas as 
crianças do mundo como forma de relem-
brar que todas merecem ser crianças e têm 
o direito de ser crianças. De brincar, sorrir 
e chorar quando é preciso, de ter colo, ca-
rinho e regras, caminha quente e comidi-
nha, casa e família, mas infelizmente não 
será sempre assim … é preciso que o papel 
que desempenhamos na sociedade permi-
ta um mundo mais justo e equilibrado para 
todos, por forma a permitir um amanhã 
também melhor para todos.

A Junta de Freguesia, em colaboração 
com o Centro Escolar de Santa Margarida 
da Coutada, permitiu alguns momentos 
daqueles que todas as crianças merecem, 
com alegria e sorrisos nos lábios e, esses 
essencialmente importantes, sorrisos nos 
olhares…

A magia dos olhares invadiu a sala 
polivalente do CESM quando um mági-
co contratado pela Junta de Freguesia 
abrilhantou a atividade desse dia 1 de ju-
nho.
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Informações

3.2 | Exposição de Sílvia Brota
Sendo certo que haverá mais talentos 

escondidos na nossa freguesia, foi com 
alegria que apresentámos, entre os dias 23 
de abril e 5 de junho algumas das obras de 
Sílvia Brota, residente em Malpique, à qual 
dirigimos palavras de agradecimento e in-
centivo para continuar.

Deixamos aqui algumas imagens e o 
desafio a outros talentos que sabemos que 
andam por aí… não tenham vergonha e 
deixem a comunidade conhecer-vos…

3.1 | Apoio à população
A Junta de Freguesia, no contínuo pa-

pel de apoio à comunidade colaborou 
mais uma vez, com aqueles que a ela se 
dirigiram e ajudou no processo de entrega 
da declaração mod. 3 do IRS, referente aos 
rendimentos do ano 2013. Este ano foram 
centro e trinta e seis agregados familiares 

a beneficiarem desta preciosa colabora-
ção da Junta. 

Refira-se ainda que a Junta de Fregue-
sia, em parceria com a Sra. Patrícia Prates, 
tem colaborado no processo de revalida-
ção de cartas e licenças de condução.

3.3 | Visita do Senhor Bispo da Diocese
de Portalegre, D.  Antonino

No passado dia 13 de junho, no âmbi-
to das visitas pastorais ao arciprestado da 
Diocese de Portalegre e Castelo Branco, 
tivemos a honra de receber Dom Antoni-
no Eugénio Fernandes Dias, numa visita 
às instalações da sede desta Junta de Fre-
guesia. 

Em forma de agradecimento desta vi-
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sita, o executivo ofereceu uma pequena 
lembrança ao Sr. Bispo, no final  Dom An-

tonino agradeceu o fraterno acolhimento 
que lhe foi dispensado por todos.

3.4 | Atitudes de um povo...
A Junta de Freguesia trabalha com al-

gumas dificuldades na gestão de meios e 
recursos para podermos ter uma freguesia 
limpa da qual todos nos orgulhemos, no 
entanto, por vezes é com tristeza e desen-
canto que encontramos situações que nos 
fazem pensar: Porque é que não trabalha-
mos todos para o mesmo??

“Apenas” a atitude de não estragar ou 
sujar já é uma colaboração preciosa, e dei-
xar-nos-ia muito satisfeitos. É esse o desafio 

que aqui deixamos para que não se repi-
tam os tristes cenários que encontrámos 
no Cemitério da Portela e nos Sanitários 
Públicos, também da Portela, isto só para 
referir os casos mais recentes!

Colabore também, o dinheiro que te-
mos de gastar na recuperação de equi-
pamentos ou em limpezas provocadas 
por atitudes menos 
corretas, também é 
seu! É dos seus/nos-
sos impostos!
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Informações

3.5 | Campanha de vacinação antirrábica
Decorreu nos passados dias 17 e 18 de 

junho e há semelhança dos outros anos, 
mais uma campanha de vacinação antir-
rábica na freguesia de Santa Margarida da 
Coutada. 

Esta vacina que muitos desvalorizam é 
uma importante ferramenta no combate à 
raiva, uma doença mais predominante em 
animais, mas que também pode ser trans-
mitida aos humanos.

A raiva é provocada por um vírus trans-
mitido pela saliva através de mordedura, 
lambidela ou por contacto de feridas com 
um animal infetado. Esta doença atua es-
sencialmente ao nível do sistema nervoso 
central e é altamente incapacitante, levan-
do, se não for tratada, à morte.

Numa fase inicial da doença os sinto-
mas referidos são a predominância de fe-
bres baixas, mal-estar geral, perda de ape-
tite, dores de cabeça e de garganta. Em 
poucos dias estes sintomas evoluem para 
problemas de ordem neurológica como 
desorientação, agitação e agressividade, 
perda da sensibilidade ou paralisia de uma 
parte do corpo, dificuldades em engolir de 
tal forma grave que o doente se recusa a 
comer e beber, salivação em excesso cau-
sada pela dificuldade de engolir a própria 
saliva, entre outros… 

A todos quantos não puderam compa-
recer nos dias e locais indicados no edital 
afixado por toda a freguesia, se informa 
que poderão, nas primeiras segundas-
-feiras de cada mês dirigir-se ao armazém 
da CM em Vale de Mestre ou contactar 
diretamente com o veterinário camarário 
Dr. Vítor Grácio (telef. N.º 918 040 915) que 

se disponibilizou a vacinar os canídeos no 
local de residência, mediante marcação 
prévia.

Também como habitual e com o objeti-
vo de facilitar a vida à população, a Junta 
de Freguesia fez questão de acompanhar 
o veterinário na sua missão para emitir 
as licenças dos animais, obrigatórias por 
lei (Decreto-Lei n.º 313/2003 e Portaria 
421/2004).

Assim informam-se todos os proprietá-
rios com canídeos de idade entre 3 e 6 me-
ses que devem fazer o seu registo na Junta 
de Freguesia. Após 1 ano de idade passa a 
ser obrigatória a obtenção de licença to-
dos os anos. O não cumprimento destas 
normas incorre numa contra-ordenação 
punível com coima que vai desde os 25 € 
aos 3740 € para os particulares, e 44.890 € 
para pessoas coletivas.
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Informações

4 | Prestando contas
1.º Semestre | Subsídios atribuídos 

Janeiro

Março

Março

Março

Março

Março

Março

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Associação Filarmónica Montalvense

Rancho Folclórico “Os Camponeses”

Rancho Folclórico “Os Camponeses”

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”

Grupo Cultural Emoções de Malpique

Santa Casa da Misericórida de Constância

Santa Casa da Misericórida de Constância

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos” 

Rancho Folclórico “Os Camponeses”

União Jazz Malpiquense

Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”

Fábrica de Igreja de Malpique

TOTAL

Data da
Deliberação Nome da entidade Montante (€) Finalidade

450

500 

960

660

840

100 

2.500

125

300

125

100

150

6.810

Projecto ABC da Música – 75 €/mês
(de janeiro a junho)

Obras na sede
Apoio a ensaios – 80 €/mês

(de janeiro a dezembro)
Ginástica de manutenção – 60 €/mês

(de janeiro a dezembro - excp. agosto)
Apoio a ensaios – 70 €/mês

(de janeiro a dezembro) 
Ações sociais

Construção do Lar de Idosos 
em Santa Maria da Coutada

Comemorações do 37.º Aniversário

29.º Festival Nacional de Folclore

Comemorações do 73.º Aniversário

Festa Rural 2014

Apoio à procissão
(Banda + despesas de transporte)

Troféus atribuídos 
– Sociedade Recreativa Portelense (Pesca)
– Grupo Cultural Emoções de Malpique (Pesca)
– Casa do Povo de Montalvo (Torneio de Futebol de 

Veteranos)
– Associação Cultural Desportiva Aldeiense (Pesca)
– Casa do Povo de Montalvo (Passeio de cicloturismo)
– Associação Caçadores da Pucariça e Casal do Rei 

(Pesca)
– Comissão de Apoio à Construção do Lar de Santa 

Margarida da Coutada (Pesca)
– Casa do Povo de Montalvo (Torneio de Futebol Juvenil)

Apoios cedidos
– Limpeza de ervas no recinto do Grupo Recreativo 

Desportivo “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre
– Caiação da Igreja de S. João em Malpique
– Cedência da sala de formação à Paróquia para o fun-

cionamento da catequese
– Cedência da sala de formação para pernoita do 

Grupo de Pioneiros do Agrupamento 707 – Corpo 
Nacional de Escutas, integrado nas Margaridas 2014

– Limpeza de ervas e caiação de muros no logradouro 
da Igreja de S. Pedro, na Portela

– Limpeza de ervas na zona circundante ao polides-
portivo e retaguarda da Sociedade Recreativa Por-
telense

– Empréstimo do dancing ao Centro Escolar de Santa 
Margarida

Apoios recebidos
– Câmara Municipal de Constância – Cedência das 

instalações do Centro Escolar de Santa Margarida e 
de mesas e bancos para apoio a atividades da Junta

– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” – Cedência 
de equipamento de som e respetivo técnico para 
apoio a atividades da Junta

– Bombeiros Voluntários de Constância – Guarda de 
Honra no hastear das Bandeiras nas Comemorações 
do 25 de Abril

– Câmara Municipal de Constância – Colaboração do 
Eng. Tiago na realização do passeio pedestre inseri-
do nas Comemorações do 25 de Abril

– União Jazz Malpiquense - Cedência de instalações 
para o concerto de concertinas que decorreu duran-
te as Comemorações do 25 de Abril 

– Câmara Municipal de Constância – Cedência do au-
tocarro para apoio a atividades da Junta
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Atividades Administrativas

Fotocópias 
A particulares ........................................................................................................................................  1.540
A Associações/Coletividades/Escolas

Centro Escolar Sta. Margarida (Pré-escolar) .......................................................................  190
Centro Escolar Sta. Margarida (1º Ciclo) ..............................................................................  1.774
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (ATL)..................................................................  242
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Música) ...........................................................  127
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Ed. Física) .......................................................  17
APEAVEC .........................................................................................................................................  308
Catequese.......................................................................................................................................  89
Formação ........................................................................................................................................  229
Paróquia ..........................................................................................................................................  27
Universidade Sénior de Constância ......................................................................................  12
Sociedade Recreativa Portelense...........................................................................................  6
Bombeiros Voluntários de Constância .................................................................................  143
Bombeiros Voluntários de Constância (formação) ..........................................................  352
Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos” .................................................................................  788
Grupo Cultural Emoções de Malpique .................................................................................  580
Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Malpique ..........................................................  321
Escuteiros – Agrupamento 707 ..............................................................................................  256
Associação Cultural Desportiva Sto. António ....................................................................  160

Total ............................................................................................................  7.161

Atestados, Declarações e Certidões .............................................................................................  134
Alvarás, 2ªs vias e averbamentos ...................................................................................................  6
Licenças

Canídeos .........................................................................................................................................  60

Concursos de Pesca – Açude

12/01/2014 – Casa do Benfica de Torres Novas 
19/01/2014 – Linha Flutuante
23/02/2014 – Clube de Pesca de Tancos
02/03/2014 – Linha Flutuante
08/03/2014 – Sindicato dos Bancários de Tomar
17/05/2014 – Associação dos Profissionais dos Impostos de Santarém
18/05/2014 – Sociedade Recreativa Portelense
26/05/2014 – Grupo Cultural Emoções de Malpique
01/06/2014 – Associação Cultural Desportiva Aldeiense 
08/06/2014 – Associação Caçadores da Pucariça e Casal do Rei
10/06/2014 – Associação Convívio Lamacheira – Barca 
15/06/2014 – Sociedade União Crucifixense
21/06/2014– CDCR dos CTT de Santarém
22/06/2014 – Comissão de Apoio à Construção do Lar de Santa Margarida
28/06/2014 – Associação Desportiva e Cultural das Arreciadas
29/06/2014 – APOGMA Alverca
 Total ................................................................................16
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5 | Associações e Coletividades da Freguesia
– Rancho Folclórico “Os Camponeses de Mal-

pique”
Semanal – Ensaios de preparação/manutenção e 

de formação; Preparação do Grupo (Trajes, Músicas, 
Etnografia); Recolhas – Preparação e apresentação 
de quadros vivos em público sobre vivências, profis-
sões e/ou ocupações já extintas.

Anual – Atuações em diversas datas e vários lo-
cais.

Anual – Fabricação de Peças Etnográficas em ma-
deira.

22 de março – Grande Noite do Fado Vadio.
18 a 21 de abril – Participação nas Festas em 

Honra de N. Sra. da Boa Viagem, em Constância com 
uma tasquinha e organização da Tarde de Folclore 
das Festas do Concelho.

10 de maio – 1ª Mostra de Sopas Regionais.

– Associação Popular e Social de Constância
De janeiro a junho – Aulas de Teatro, Música, Ar-

tes Decorativas, Informática, Espanhol, Estudos Bíbli-
cos, Bordados e Inglês.

15 de janeiro – Cantar as Janeiras em Santa Mar-
garida.

23 de fevereiro – Festa de Aniversário da Asso-
ciação: Peça de Teatro ”No meio da Tropa” pela Uni-
versidade Sénior de Constância, atuação do Grupo 
de Cavaquinhos da Universidade Sénior do Entron-
camento, atuação da Tuna da Universidade Sénior de 
Constância.

04 de março – Participação no Corso Carnavales-
co em Montalvo.

23 de março – Visita de Estudo ao Museu da Ele-
tricidade e ao Museu do Fado em Lisboa.

06 de abril – Atuação da Tuna da USC em Sal-
gueiro do Campo.

12 de abril – Atuação da Tuna da USC no aniver-
sário dos “Relâmpagos” em Vale de Mestre.

18, 19, 20 e 21 de abril – Dinamização de Stand 
de doces, de Cabaz da Páscoa e venda de flores na 
Festas de Nossa Sra. da Boa Viagem.

01 de maio – Atuação do Teatro e da Tuna da 
USC, na União Jazz Malpiquense.

04 de maio – Dinamização de Peddy-papper em 
Constância, no âmbito dos jogos concelhios.

17 de maio – Encontro de Tunas organizado pela 
Universidade Sénior de Tomar.

07, 08, 10 de junho – Dinamização de banqui-
nha de biscoitos quinhentistas e venda de flores.

21 de junho – Festa de Encerramento do Ano Le-
tivo em Montalvo, com um Desfile de Moda, atuação 
da nossa Tuna e distribuição de certificados a alunos 
e professores.

– Associação Cultural e Desportiva Aldeiense
Semanal – Ginástica de manutenção.
Anual – Atuações da Classe de Ginástica em di-

versas datas e vários locais.

18 a 21 de abril – Participação nas Festas em 
Honra de N. Sra. da Boa Viagem, em Constância com 
uma tasquinha de comes e bebes.

24 de maio – Descida de carrinhos de rolamentos 
integrada nos Jogos Concelhios 2014.

1 de junho – Convívio piscatório, no Açude de 
Santa Margarida da Coutada.

23 de junho – Fogueiras de S. João.

– Sociedade Recreativa Portelense
Semanal – Ginástica de manutenção, aulas de gi-

nástica de manutenção às segundas e quartas-feiras.
15 de fevereiro a 01 de março – Realizou um 

Torneio de Sueca.
15 de março a 31 de maio – Participou nos Jogos 

Concelhios.
29 de março – Realizou um Torneio de Sueca e de 

Tiro ao Alvo, inserido nos Jogos Concelhios.
18 de maio – Realizou um convívio de pesca.
31 de maio – A classe de ginástica atuou na inau-

guração do relvado sintético do Campo Municipal de 
Futebol em Montalvo.

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

Semanal – Ginástica de manutenção, segundas e 
quartas-feiras.

15 de março – Caminhada Pedestre, com torneio 
de chinquilho e jogo de partir a bilha - inseridas nos 
Jogos Concelhios 2014.

5 de abril – Atuação da Classe de Ginástica na XV 
Gimnastrada Internacional Extremadura 2014 reali-
zada em Cáceres.

12 e 13 de abril – Comemorações do 37.º Aniver-
sário do GRDVM.

1 de maio – Passeio de Cicloturismo.
27, 28 e 29 de junho – Festejos Anuais.

– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne“
Anual – Manutenção e Colaboração em ativi-

dades várias nos Centros de Atividades de Tempos 
Livres do concelho, em colaboração com o Agrupa-
mento de Escolas de Constância;

Anual – Intercâmbios Jovens.
7 a 17 de abril – Páscoa 2014.
18 a 21 de abril – Participação na Festa em Honra 

de N. Sra. da Boa Viagem, em Constância.
23 de junho a 25 de julho – Férias de Verão 2014.

– Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Constância

Anual – Socorro à população e transporte de do-
entes.

Anual – Formação contínua do Corpo Ativo da 
Corporação.

Anual – Realização de simulacros nas indústrias 
do concelho.

21 de abril – Participação no Hastear das bandei-
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ras no dia do concelho e na procissão em honra de 
Nossa senhora da Boa Viagem. 

25 de abril – Participação nas Comemorações do 
25 de Abril, nas Juntas de Freguesia do Concelho.

10 a 13 de maio – Participação na Operação Na-
cional, Fátima 2014.

18 de maio – Comemoração do 88º Aniversário 
da Associação, com a romagem aos cemitérios e al-
moço convívio.  

– Grupo Cultural Emoções de Malpique
Anual – Ensaios do Grupo de Música Popular e do 

Grupo de Teatro.
Anual – Atuações do Grupo em diversas datas e 

vários locais.
Janeiro – Cantar as Janeiras.
25 de maio – Convívio piscatório, no Açude de 

Santa Margarida da Coutada.

Junho – Marchas de S. João.

União Jazz Malpiquense
Semanal – Caminhadas Noturnas todas as sex-

tas-feiras.
Semanal – Aulas de Zumba todas as terças-feiras.
Participação nas Festas do Concelho com uma 

Tasquinha de Bebidas.
1 de maio – Aniversário da Coletividade.
27 de maio – Teatro pelo Grupo Emoções.
23 de junho – Noite de S. João.

– Agrupamento 707 - Corpo Nacional de Escu-
tas

Anual - Encontros semanais onde se promovem 
valores para uma boa cidadania, de solidariedade e 
entreajuda.

1 a 04 março – Acampamento Margaridas 2014.

Associativismo

7 | Assembleia de Freguesia
Assembleia n.º 2/2014 - Ordinária

24 de junho de 2014

EDITAL
1. Análise, discussão e eventual aprovação da Proposta de Regulamento de Licenciamento de Atividades 

Diversas da Freguesia de Santa Margarida da Coutada – aprovado por unanimidade;
2. Análise, discussão e eventual aprovação da Proposta de Alteração ao Regulamento e Tabela Geral das 

Taxas e Licenças da Freguesia de Santa Margarida da Coutada – aprovado por unanimidade;
3. Apreciação da informação escrita do Presidente;
4. Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Assembleia n.º 1/2014 - Ordinária
28 de abril de 2014

EDITAL
Antes da Ordem de Trabalhos
1. Tomada de posse do cidadão eleito imediatamente a seguir na lista do Partido Socialista, em virtude do 

pedido de suspensão de um vogal do mesmo partido.

Ordem de Trabalhos
1. Análise, discussão e eventual aprovação da proposta de Regimento da Assembleia de Freguesia de Santa 

Margarida da Coutada – aprovado por unanimidade;
2. Análise, discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas e do Relatório de Gestão e Atividades do 

ano de 2013 – aprovado por unanimidade;
3. Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão Orçamental e das alterações ao Plano Plurianual 

de Investimentos e Atividades Mais Relevantes do ano 2014 – aprovado por unanimidade;
4. Análise, discussão e eventual aprovação do Acordo de Execução a estabelecer com a Câmara Municipal 

de Constância – aprovado por unanimidade; 
5. Análise, discussão e eventual aprovação da proposta de aquisição de viatura Mitsubishi Canter, a presta-

ções – aprovado por unanimidade; 
6. Apreciação da informação escrita do Presidente;
7. Outros assuntos de interesse para a Freguesia.
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O Nosso Património

Fonte de Lucas  - Cardal - Portela

Desde sempre a importância da água 
foi amplamente reconhecida na socieda-
de. As fontes, lugares de encontro e de  
culto foram de importância relevante nas 
comunidades.

Hoje, já todos temos a facilidade de 
abrir a torneira em casa e ter água sempre 
que precisamos, pelo que nem sempre 
reconhecemos o valor do líquido precio-
so. No entanto, e porque não somos nada 
sem memória,  temos o dever de conti- 
nuar a preservar aquilo que fomos, para 
sabermos aquilo que somos!

É com esse intuito que se prevê a con-
servação / recuperação da Fonte de Lucas,  
a única na freguesia com aquelas caracte-
rísticas.

Tendo sido esta uma das  mais antigas 
fontes da freguesia, até aos anos trinta do 
século passado, a fonte tinha uma bica 
e duas pias, em pedra, usadas também 
para dar de beber aos animais. Nos anos 
trinta do século XX, a câmara fez obras de 
recuperação da mesma, com intervenção 

na mina e substituição dos canos.  Nessa 
altura a fonte foi um pouco deslocalizada, 
para norte, com o objetivo de aumentar o 
caudal. Mais tarde, e porque a intervenção 
anterior não deu o resultado esperado, a 
fonte retoma o seu local de origem e foi 
nessa altura que foi construído o poço, em 
cima da mina, ao qual foi colocado uma 
roldana manual para tirar a água.

Hoje, já sem água, e sem a função e im-
portância de outrora, a Junta de Freguesia 
aguarda a oportunidade de obter fundos 
comunitários que possam ser aplicados 
neste património que constitui a memória 
de todos nós. No entanto não podemos 
deixar de lamentar o ato bárbaro a que 
foi sujeita pelo amigo do alheio, talvez 
pela febre da venda de metais, ou mes-
mo pelo reconhecido valor do engenho, 
no entanto rápidas intervenções recupe-
raram o equipamento o qual haverá de 
ser restaurado e constituirá um elemento 
fundamental no enquadramento daquele 
espaço de memórias de tantas vidas!




