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Iniciando

Caros(as) Fregueses(as)

Este será o último boletim deste man-
dato  pois, como é do vosso conhecimen-
to, em finais de setembro haverá eleições 
autárquicas. 

Assim sendo, entendo que é meu dever 
pedir a todos os intervenientes que se res-
peitem, e assim, dignifiquem a Freguesia, 
como penso que têm feito até à presente 
data.

Naturalmente que o trabalho não 
pára… Aproximam-se as Festas da Fre-
guesia e a homenagem à nossa Padroeira. 

Tendo por objetivo dignificar e dar 
mais brilho àquele que pensamos ser o 
ponto alto das festas, a procissão, e como 
se aperceberão mais tarde, a Junta de 
Freguesia de Santa Margarida da Couta-
da e o Sr. Padre Ilídio, lançaram um con-
vite às Comissões Fabriqueiras das Igrejas 
de Malpique e da Portela, que aceitaram 

colaborar. Assim, este ano prevê-se que 
os padroeiros de Malpique e da Portela 
(S. João e S. Pedro, respetivamente) inte-
grem a procissão e acompanhem a nossa 
padroeira

Deixamos aqui um apelo à população 
para que possa apoiar no transporte dos 
andores durante a procissão. 

Estamos ainda a iniciar os preparativos 
para a realização do tradicional almoço-
-convívio do idoso, o qual, à semelhança 
dos últimos anos, decorrerá no Campo Mi-
litar de Santa Margarida, e também a cola-
borar ativamente com a Câmara Municipal 
no Passeio de Convívio.

Para terminar, agradecer a todas as 
pessoas que têm colaborado de alguma 
forma connosco e, para aqueles que se sa-
crificarão no transporte dos nossos Santos 
Padroeiros, o nosso Bem-haja. 
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Atividades desenvolvidas

2.1 | Cantar dos Reis
O Cantar dos Reis é um costume antigo 

que acontece entre 6 e 20 de janeiro. Manda 
a tradição que nestes dias se entoem can-
ções tradicionais dos reis e quadras relacio-
nadas com a vida de Jesus. Crianças, jovens 
e adultos vão de porta em porta saudando 
os donos das casas e os seus familiares com 
“vivas” e votos de um ano feliz e renovado.

Com o intuito de manter este património 
na memória de todos nós, tanto a comuni-
dade escolar, como algumas associações 
continuam a dinamizar o “Cantar dos Reis”.

Assim a tradição mantêm-se viva e a ale-
gria da atividade está espelhada no rosto de 
todos…

2.2 | Carnaval

A festa do Carnaval antecede a Quaresma. 
Sendo esse um longo período de privações, 
acabou por incentivar a realização de diver-
sas festividades nos dias que antecediam 
a Quarta-Feira de Cinzas, o primeiro dia da 
Quaresma. A palavra “Carnaval” está, desse 

modo, relacionada com a ideia de deleite dos 
prazeres da carne, marcado pela expressão 
“carnis valles” que, acabou por formar a pala-
vra “Carnaval.

Em geral, o Carnaval tem a duração de 
três dias, os dias que antecedem a Quarta-
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Atividades desenvolvidas

-Feira de Cinzas. Em contraste com a Quares-
ma, tempo de penitência e privação, estes 
dias são chamados “gordos”, em especial a 
terça-feira (Terça-Feira Gorda).

Mantendo esta história e esta memó-

ria, a comunidade escolar da freguesia  
disse mais uma vez: “estamos cá e não va- 
mos deixar morrer as tradições da nossa  
terra”. 

Parabéns a todos!

2.3 | Dia Internacional da Mulher
A junta de freguesia não deixou, mais 

uma vez, passar em branco esta data tão 
marcante da nossa sociedade.

O papel da mulher é fundamental e infe-
lizmente foi, durante muito tempo, renega-
do para segundo plano. A mulher não po-
dia pensar, nem emitir opiniões, não podia 
estudar, não podia agir, em determinadas 
situações tinha de ter autorização do pai ou 
do marido para fazer isto ou aquilo, muitas 
vezes só comia depois dos homens da casa 
o terem feito… enfim um conjunto de situa- 

(Cont. pág 6)



6 Boletim Informativo

Atividades desenvolvidas

ções hoje impensáveis, mas que só não se 
verificam hoje porque houve quem lutasse 
e tivesse mudado este tipo de coisas. Para 
que estas lembranças perdurem, houve uma 
“jantarada”, flores e música, atividade que 
reuniu cerca 130 mulheres e que se desenro-

lou na sala polivalente do Centro Escolar de 
Santa Margarida.

Também é de referir que foi também dis-
tribuída uma pequena lembrança: um poema 
(que transcrevemos a seguir) da autoria do 
Sr. Carlos Dias, cuja amabilidade agradecemos.

I
Mulher!
É uma palavra singela
Que se torna muito bela
Quando é dita com carinho,
Viva a mulher portuguesa
Porque é uma beleza 
Dos Açores até ao Minho.

II
Em tempos que já lá vão
Faltava-lhe a liberdade,
Fosse grande ou pequena, 
Ou do campo, ou da cidade;

III
Hoje a vida é diferente, 
Nada é como era outrora,
Cada mulher vive a vida 
Como ela é agora.

IV
É livre à sua maneira,
Vive a vida como quer,
Seja casada ou solteira,
Mas ela é sempre mulher.

VI
As mulheres de todo o mundo 
Com o seu amor profundo 
São um dom da natureza,
Viva as mulheres em geral
E todas em Portugal,
Viva a Mulher Portuguesa!

Carlos Dias

Homenagem à Mulher, dia 8 /3/2013
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Atividades desenvolvidas

2.4 | Comemorações do 25 de Abril

Nunca é demais lembrar abril, data mar-
cante da nossa história recente, e cujos 
valores parecem ter desvanecido, junta-
mente com alguns princípios, como os da 
igualdade e da liberdade

Foi com o desígnio de celebrar estas 
memórias que esta autarquia desenvol-
veu diversas atividades, tais como: O Içar 
da Bandeira, com a presença da Banda da 
Associação Filarmónica Montalvense 24 
de Janeiro, tocando o Hino Nacional, e os 
Bombeiros Voluntários de Constância em 
parada, um percurso pedestre passando 
por todas as fontes da freguesia recupera-
das recentemente, um almoço-convívio e 
ainda um concerto dinamizado pelo Gru-

po Musical Cavaquinhos, da Associação de 
Caldelas, na Sociedade Recreativa Porte-
lense.

Foi um dia cheio e em cheio!
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Atividades desenvolvidas

2.5 | Dia Mundial da Criança

A celebração do Dia Mundial da Crian-
ça foi mais uma vez comemorado, com  
muita alegria e vivacidade no Centro  
Escolar de Santa Margarida. Podemos  
dizer que o futuro esteve presente com  
muitas crianças a espalhar alegrias e sor- 
risos.

Houve muita brincadeira, muitos jogos, 
músicas, saltos nos insufláveis, lanches e 
lembranças.

A Junta de Freguesia participou no pro-
cesso, colaborando ativamente com a Asso-
ciação de Pais, através de um apoio financei-
ro no valor de 750,00€.
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Informações

3.1 | Obras
Sendo reduzido o orçamento da Junta de 

Freguesia, foi com algum esforço que desen-
volvemos algumas intervenções, as quais 
visam melhoramentos em diversos espaços, 
como por exemplo no Cemitério Paroquial 
de Santa Margarida da Coutada, onde se 
fizeram melhoramentos nos arruamentos 
interiores. Refira-se também a intervenção 
feita no Largo Pratas de Moura, no âmbito 
do pavimento, com vista a melhorar a sua 
utilização.

Ainda no âmbito dos melhoramentos efe-
tuados, destacamos a pintura do edifício-se-
de desta Junta de Freguesia, de candeeiros, 
portões, entre outros elementos que envol-
vem o edifício sede.

3.2 | Antigo edifício do Jardim de Infância 
de Aldeia de Santa Margarida da Coutada

Esta infraestrutura, cedida a esta Junta 
de Freguesia, foi no passado mês de abril 
alvo de melhoramentos, com mobiliário 
que nos foi cedido pela Câmara Municipal 
de Constância. 

Este espaço tem constituído uma mais-
-valia para as nossas populações, pois tem 
sido utilizado não só para o desenvolvi-
mento da catequese, como também para 
diversas ações de formação. 

Já decorreram 4 cursos (3 de 50 h. e 1 de 
25 h.) – Língua inglesa – atendimento; téc-
nicas de animação; folha de cálculo; e folha 
de cálculo – funcionalidades avançadas.

 Os referidos cursos foram frequentados 
essencialmente por pessoas da nossa fre-

guesia, e outros cuja temática foi ao encon-
tro dos seus interesses. Este tipo de forma-
ção destinou-se a pessoas em idade ativa, 
desempregadas e empregadas. Prevê-se 
que possam decorrer outras formações a 
partir de setembro.

4 | Apoios à população
A Junta de Freguesia, mais uma vez, 

colaborou com aqueles que a ela se di-
rigiram e, à semelhança dos anos ante-
riores, auxiliou no processo de entrega 
via internet, da declaração mod. 3 do IRS 
referente aos rendimentos do ano 2012. 
Este ano foram cem as pessoas que se 

nos dirigiram e às quais prestámos a aju-
da solicitada.

Num outro domínio a Junta de Fre-
guesia também prestou apoio no âmbito 
do preenchimento de requerimentos de 
isenção de taxas moderadoras e de ou-
tros documentos institucionais.
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Informações

5 | Prestando contas
1.º Semestre | Subsídios atribuídos 

Março

Março

Março

Abril

Abril

Abril

Abril

Maio

Maio

Maio

Maio

Junho

Junho

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”

Rancho Folclórico “Os Camponeses”

Associação Filarmónica Montalvense

UNICEF

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”

Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Agrupamento de Escolas

do Concelho de Constância

APBP – Artistas Pintores com a Boca e o Pé 

Fábrica da Igreja de Malpique

Associação Cultural Desportiva Aldeiense

Associação Filarmónica Montalvense

Centro Escolar de Santa Margarida

Rancho Folclórico “Os Camponeses”

TOTAL

Data da
Deliberação Nome da entidade Montante (€) Finalidade

Troféus atribuídos 
- Associação Filarmónica Montalvense (Concurso Vo-

zes do Tejo)
- Casa do Povo de Montalvo (5º Passeio de cicloturismo)
- Grupo Cultural Emoções de Malpique (Pesca)
- Sociedade Recreativa Portelense (Pesca)
- Casa do Povo de Montalvo (Snooker)
- Associação Cultural Desportiva Aldeiense (Pesca)

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
- Limpeza de ervas e caiação de muros no logradou-

ro da Igreja de S. Pedro, na Portela
- Empréstimo do dancing ao Centro Escolar de Santa 

Margarida

540

800 

450

42

125 

100 

750

9,10

190 

50

250

250

300

3.856,10

Ginástica manutenção – 60 €/mês
(De Março a Dezembro- excp Agosto)

Apoio a ensaios – 80 €/mês
(De Março a Dezembro)

Projeto ABC da Música – 75 €/mês
(De Janeiro a Junho)

Compra de 200 doses de vacinas 
contra o sarampo

Comemorações do 36º Aniversário

Apoio para obras no forno a lenha

Comemorações do Dia Mundial
da Criança

Aquisição dos postais Primavera 

Apoio a procissão 
(Banda + despesas de transporte)

Apoio ao Cicloturismo 

Apoio para manutenção
de instrumentos musicais

Atividades da biblioteca escolar
- Oficinas pedagógicas 

28.º Festival Nacional de Folclore
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Informações

Apoios recebidos
- Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Malpique 

– Empréstimo de mesas para apoio à sala de formação
- 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” – Disponi-
bilização de uma funcionária do ramo da cozinha para 
apoio durante as atividades da Junta

- Grupo Recreativo e Desportivo de Vale de Mestre 
“Os Relâmpagos” – Cedência de cadeiras 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 inserido 
nas Comemorações do 25 de Abril

- Sociedade Recreativa Portelense - Cedência de ins-
talações para o concerto de concertinas que decorreu 
durante as Comemorações do 25 de Abril 

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

- Associação Cultural Desportiva Aldeiense – Cedên-
cia das instalações da antiga casa do povo para reuniões 
diversas.

Atividades Administrativas 

Fotocópias 
A particulares .........................................................................................................................................  376
A Associações/Coletividades/Escolas

Centro Escolar Sta. Margarida (Pré-escolar) ........................................................................  160
Centro Escolar Sta. Margarida (1º Ciclo) ...............................................................................  1467
Centro Escolar Sta. Margarida (Apoio) ..................................................................................  162
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (ATL)...................................................................  1098
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Música) ............................................................  421
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Inglês) ..............................................................  1108
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Expressões) ....................................................  83
Catequese........................................................................................................................................  444
Paróquia ...........................................................................................................................................  56
Universidade Sénior de Constância .......................................................................................   616
A.C.D.A.  ............................................................................................................................................  208
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” .............................................................................  32
Sociedade Recreativa Portelense............................................................................................  10
Bombeiros Voluntários de Constância ..................................................................................  242
Bombeiros Voluntários de Constância (formação) ...........................................................  278
Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos”  .................................................................................  1580
Grupo Cultural Emoções de Malpique ..................................................................................   368
Escuteiros – Agrupamento 707 ...............................................................................................  80
Associação Cultural e Desportiva de Santo António .......................................................   80

Total .............................................................................................................  9.382

Atestados, Declarações e Certidões ..............................................................................................  110
Alvarás, 2ªs vias e averbamentos ....................................................................................................  9
Licenças

Canídeos ..........................................................................................................................................  21
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Informações

Concursos de Pesca – Açude 

  

17/02/2013 – Casa do Benfica de Torres Novas 

23/02/2013 – Sindicato dos Bancários de Tomar

03/03/2013 – Clube de Pesca da Golegã

10/03/2013 – Associação de Pesca “Os Pestinhas”

18/05/2013 – Clube de Pesca de Santarém

19/05/2013 – Associação Cultural Desportiva Aldeiense 

26/05/2013 – Grupo Cultural Emoções de Malpique

01/06/2013 – Associação Convívio Lamacheira – Barca 

08/06/2013 – CDCR dos CTT de Santarém

10/06/2013 – Sociedade União Crucifixense

16/06/2013 – APOGMA Alverca

22/06/2013 – Grupo Desportivo do Banco de Portugal

29/06/2013 – CAPEC Pego

30/06/2013 – Centro Recreativo Cultural Casal do Grilo

Total ...................................................................................  14
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Associativismo

6 | Associações e Coletividades da Freguesia
 – Rancho Folclórico “ Os Camponeses de 

Malpique”
Semanal – Ensaios de preparação/manu-

tenção e de formação; Preparação do Grupo 
(Trajes, Músicas, Etnografia); Recolhas – Pre-
paração e apresentação de quadros vivos em 
público sobre vivências, profissões e/ou ocu-
pações já extintas.

Anual – Atuações em diversas datas e vários 
locais. 

Anual – Fabricação de Peças Etnográficas 
em madeira.

30 de março a 1 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.

– Associação Popular e Social de Cons-
tância

De janeiro a junho - Aulas de Teatro, Músi-
ca, Artes e Bordados, Informática, Artes decora-
tivas, História Local e Inglês.

23 de fevereiro - Assembleia Geral para 
eleição dos órgãos sociais para o biénio 
2013/2014, seguida de lanche comemorativo 
do 6º aniversário da Associação Popular e So-
cial de Constância.

26 de fevereiro - Tomada de posse dos ór-
gãos sociais para o biénio 2013/2014.

14 de abril - Visita de Estudo ao Teatro Mu-
nicipal de Almada, onde assistimos à Peça de 
Teatro “Negócio Fechado”.

19 de maio - Dinamização de Jogos Tradi-
cionais, no Parque Ambiental de Santa Marga-
rida, dirigidas a elementos pertencentes às ou-
tras associações concelhias – Jogos Concelhios 
2013.

08, 09 e 10 de junho - Dinamização de 
banquinha de biscoitos quinhentistas nas Po-
monas Camonianas.

22 de junho - Assinalámos o encerramento 
do ano letivo 2012/2013, com uma missa de 
bênção das pastas e das bandeiras, seguida de 
almoço-convívio. 

Nesse mesmo dia houve atuação dos alunos 
da disciplina de Música no Centro Cultural do 
Sardoal, na exposição da Senhora Professora 
Laurinda Oliveira.

– Associação Cultural e Desportiva Al-
deiense

Semanal – Ginástica de manutenção.
Anual – Atuações da Classe de Ginástica em 

diversas datas e vários locais. 
21 de abril – Passeio de Cicloturismo. 
18 de maio – Passeio pedestre “Um Dia Sau-

dável”.
19 de maio – Convívio piscatório, no Açude 

de Santa Margarida da Coutada.
23 de junho – Fogueiras de S. João.

– Sociedade Recreativa Portelense
Semanal – Ginástica de manutenção.
6 a 20 de abril - Torneio de Sueca. 
Maio – Participação nos Jogos Concelhios 

2013.

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

Semanal – Ginástica de manutenção.
Anual – Atuações da Classe de Ginástica em 

diversas datas e vários locais. 
23 de março – Caminhada Pedestre.
27 e 28 de abril – Comemorações do 36.º 

Aniversário, com atividades na sua sede e mis-
sa em homenagem aos sócios falecidos.

1 de maio – Passeio de Cicloturismo.
Maio – Participação nos Jogos Concelhios 

2013.
29 e 30 de junho – Festejos anuais.
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– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne“
Anual – Manutenção e Colaboração em 

atividades várias nos Centros de Atividades de 
Tempos Livres do concelho, em colaboração 
com o Agrupamento de Escolas de Constân-
cia.

Anual – Intercâmbios Jovens.
18 a 28 de março – Ritmo e Animação Pás-

coa 2013 para jovens dos 3 aos 11 anos.
30 de março a 1 de abril – Participação na 

Festa em Honra de N. Sra. da Boa Viagem, em 
Constância.

24 de junho a 20 de julho – Workshops/ 
/Campos de Férias para jovens dos 3 aos 12 
anos.

– Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Constância

Anual – Socorro à população e transporte 
de doentes.

Anual – Formação contínua do Corpo Ati-
vo da corporação.

Anual - Realização de simulacros nas in-
dústrias do concelho.

1 de abril - Participação no hastear das 
bandeiras no dia do concelho e na procissão 
em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

25 de abril - Participação nas Comemora-
ções do 25 de Abril, nas Juntas de Freguesia 
do Concelho.

5 de maio - Participação nas Cerimónias 
do Dia Distrital do Bombeiro / Comemoração 
do 87º Aniversário da associação.  

11 a 13 de maio - Participação na Opera-
ção Nacional, Fátima 2013. 

– Grupo Cultural Emoções de Malpique
Anual – Ensaios do Grupo de Música popu-

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

datas e vários locais. 
Janeiro – Cantar as Janeiras pelos cinco 

cantos da freguesia.

Maio – Participação nos Jogos Concelhios 
2013.

26 de maio – Convívio-piscatório, no Açu-
de de Santa Margarida da Coutada.

23 de junho – Marchas de S. João.

- Agrupamento 707 - Corpo Nacional de 
Escutas

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

Anual – Atividades e acampamentos em 
diferentes datas e locais do país.

9 a 12 fevereiro – XXIII Margaridas - Acam-
pamento.

7 | Assembleia
de Freguesia

Assembleia n.º 1/2013 - Ordinária

19 de Abril de 2013

EDITAL
1 - Análise, discussão e eventual aprovação da Prestação 

de Contas e do Relatório de Gestão e Atividades do 
ano 2012;

2 - Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão 
Orçamental do ano 2013

3 - Análise, discussão e eventual aprovação do regula-
mento de Participação nas Festas de Santa Margarida 
da Coutada;

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

Assembleia n.º 2/2013 - Ordinária
21 de Junho de 2013

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

Nesta fase, demos por concluído o trabalho 
da recuperação das fontes da freguesia. Traba-
lho iniciado em 2009, com a recuperação da 
Fonte de S. João, em Malpique, seguindo-se-
-lhe a Fonte de S. Pedro e a de Vale Cachorros, 
ambas em Vale de Mestre. Por fim, foi interven-
cionada a Fonte da Mina na Portela. Todos os 
projetos importaram no valor de 42.489,67 €, 
sendo 20.786,33 € financiados pela Junta de 
Freguesia e 21.703,34 € pela Tagus, no âmbito 
da aplicação do Proder – Medida –3.2.1 Con-
servação e Valorização do Património Rural.

O desenvolvimento deste trabalho teve es-
sencialmente razões que se prendem com a 
preservação do património da freguesia, pois 
estamos conscientes do valor e da estimação 
que, especialmente os nossos “avós”, terão por 
estes locais, onde as memórias os levarão a es-
tórias, que terão muito mais do que “apenas” 
água. Foram locais de encontro, de conversas, 
de partilhas, de amores, de desamores, de que-
zílias e camaradagem. São essas as memórias 
que não queremos que se percam, pois são 
também um pouco de todos nós.

Hoje os tempos são outros. A ida à fonte já 
não é o que era mas, na nossa freguesia, con-
tinuam a ser espaços aprazíveis, embelezados, 

não apenas com as intervenções das obras de 
requalificação, mas também espaços embele-
zados com o afeto e carinho.

Hoje todos temos possibilidade de ter água 
canalizada em casa e, essa sim tem de ser sem-
pre de qualidade controlada. Essa é conduzi-
da para diversos reservatórios e analisada de 
acordo com normas que são aplicadas a nível 
nacional, sendo a câmara também “controlada” 
por entidades exteriores sobre esta questão.

As águas das fontes, não sendo deposita-
das em reservatórios estanques, estão sempre 
sujeitas a agentes externos impossíveis de 
gerir e controlar. Nada garante que uma água 
que seja colhida hoje, e quando os resultados 
estiverem disponíveis, que essa água esteja 
nesse momento igual ao dia da colheita ini-
cial. Assim, não seria prudente nem seguro, 
divulgar um resultado relativo há alguns dias, 
pois a água das fontes está sujeita a alterações 
constantes.

O que se recomenda, por questões de saú-
de, é que essas águas não sejam consumidas 
sem os cuidados básicos, como por exemplo, 
usando-se essa água apenas depois de ser fer-
vida. Este é um apelo sério, com o objetivo de 
zelarmos pelo bem-estar de todos nós.

Fontes da Freguesia




