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Iniciando

Caros fregueses

Como é do vosso conhecimento, o execu-
tivo da Junta de Freguesia está neste momento 
a meio do mandato para o qual foi eleito por 
vós. 

Temos noção do trabalho feito, e do muito 
que ainda há para fazer. Os recursos são escassos, 
tanto humanos, como financeiros, cabendo ao 
executivo rentabilizar o melhor possível o que 
nos é dado para que os objectivos possam ser 
cumpridos. 

Não virámos as costas ao trabalho e dentro 
do que financeiramente nos foi possível, foi 
concluída a obra de requalificação da fonte de 
São Pedro em Vale de Mestre, à qual convido 
todos a visitar. 

Neste momento, estamos prontos para, 
em breve, desenvolver o processo inerente à 
requalificação da Fonte da Mina no lugar da 

Portela, para assim dar continuidade ao Projeto 
das fontes que se inserem dentro do quadro de 
candidatura que a Junta de Freguesia fez junto 
da Tagus.

Quanto à época que se aproxima, e tendo 
em conta as festas da freguesia, esperamos que 
se tenham divertido e como a altura do ano é ain-
da propícia a férias desejamos que sejam dentro 
dos possíveis umas boas férias para todos.

Bem hajam.
António Pinheiro
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2.1 | Festas do Concelho

2.2 | Comemorações do dia 25 de Abril

Com o objectivo de divulgar a freguesia e 
alguns dos seus recursos patrimoniais, a Junta 
de Freguesia deu continuidade à sua presença, 
na Festa de Nossa Senhora Viagem / Festas do 
Concelho tendo apresentado alguns dos seus 
“exlibris”, tais como o Açude, o Parque Ambiental 
de Santa Margarida e a Igreja Matriz. 

As comemorações inerentes à “Revolução 
dos Cravos”, este ano, e porque a Páscoa é uma 
festa móvel, coincidiu com o feriado municipal, o 
que condicionou o conjunto de actividades que 
nos habituámos a desenvolver, no entanto, a data 
não deixou de ser assinalada com a cerimónia 
do Içar da Bandeira e ainda com a presença 
dos Bombeiros Voluntários de Constância em 
parada.
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Homenagear as mulheres da freguesia, 
tem sido o objectivo do convívio que a Junta 
de Freguesia tem vindo a organizar nestes últi-
mos anos. Este ano a iniciativa coincidiu com o 
dia de Carnaval o que contribuiu para duplicar 
as razões da boa disposição que envolveram 

muitas mulheres de várias gerações. Mais uma 
vez o restaurante ficou repleto e os sorrisos não 
faltaram! A Junta de Freguesia teve o prazer de 
oferecer às senhoras presentes uma pequena 
lembrança, para marcar esta data.  

2.3 | Dia internacional da Mulher

Freguesia em Movimento é a designação 
da actividade física promovida pela Junta de 
Freguesia no Parque Ambiental. O espírito inicial 
mantém-se e quem quiser participar basta apa-
recer aos sábados de manhã, juntar-se ao grupo, 
mexer-se e divertir-se! 

Este é um movimento em que a Junta de 
Freguesia suporta os encargos decorrentes aos 
honorários do professor que orienta a aula. Nesta 
actividade, a Junta de Freguesia conta ainda com 
a preciosa colaboração de associações como: 
a Sociedade Recreativa Portelense; o Grupo 

Recreativo e Desportivo “Os Relâmpagos” de 
Vale de Mestre e a Associação “Os Quatro Cantos 
do Cisne”.

Esta actividade conta normalmente com 
uma média de 10 alunos, mas temos esperan-
ças que este número se multiplique, porque o 
exercício físico nunca é demais!

Actualmente, e até finais de Agosto será 
feita uma pausa nesta actividade, prevendo-se 
o seu reinício logo no primeiro sábado do mês 
de Setembro.

2.4 | Freguesia em Movimento
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Actividades Desenvolvidas

2.5 | Recuperação da Fonte de S. Pedro     
  - Vale de Mestre

Como foi mencionado neste Boletim Infor-
mativo, está concluída a recuperação da Fonte de 
S. Pedro em Vale de Mestre. Esta obra desenvol-
vida pela empresa ImoConstância – Construção 
Civil e Imobiliária, S.A. teve um custo total de 
12.400,77€ € e faz parte da candidatura a finan-
ciamentos comunitários que fizemos junto da 
Tagus e da qual se prevê contar com uma com-
participação na ordem dos 60 %. 

A Fonte foi complementada com uma 

Junta de Freguesia 
de Santa Margarida da Coutada

Horário de Funcionamento: 

De 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira 
Manhã - 09h00 às 12h30
Tarde - 14h00 às 16h30  

Rua dos Combatentes, 10 | 2250-366 Santa Margarida da Coutada
Telef.: 249 736 215 
 Fax: 249 736 467 - Telem.: 969 254 506
Email: jfstamargarida@mail.telepac.pt
Site: www.jf-santamargaridacoutada.pt

3ª feira
Encerrado para serviços no exterior
14h00 às 16h30

pequena homenagem ao benemérito Senhor 
Rafael de Almeida Botas o qual, ainda em 
vida, permitiu o acesso da população àquele 
recurso.

Aproveitamos esta oportunidade para 
agradecer reconhecidamente todo o apoio e 
colaboração obtido através da Sr.a Elvira Botas 
(filha do Sr. Rafael Botas) pois, só assim foi possí-
vel intervir no espaço daquela forma.
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2.6 | Censos/2011
A actualização periódica da população é 

uma actividade que é desenvolvida no nosso 
país de dez em dez anos, a qual decorreu este 
ano. Mais uma vez a Junta de Freguesia foi envol-
vida no processo. Apesar de todo um conjunto 
de difi culdades na estruturação do trabalho, de-

correntes da forma como os processos foram en-
caminhados a nível superior, apraz-nos registar 
que a nível da nossa freguesia, não houve uma 
diminuição signifi cativa da população e ainda 
que, a nível do concelho houve um aumento 
de população. 

Censos 2001
Censos 2011

(resultados preliminares)

Edifícios 820 917

Alojamentos familiares 861 977

Famílias clássicas 683 698

Indivíduos residentes     a) 1754 + 100 1750

a) Os valores correspondentes ao n.o de indivíduos residentes traduzem-se numa diferença de 
apenas menos 4 pessoas, uma vez que os dados preliminares referentes ao ano 2011 não incluem 
os residentes no Campo Militar de Santa Margarida.
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Informações

3.1 | Projecto Viver as Letras

3.2 | Campanha Vacinação Anti-rábica 
 e Licenciamento de Canídeos

Todos sabemos que ler é muito importante. 
Através da leitura a sociedade descobre mais so-
bre o mundo e a magia de diferentes culturas. 

A leitura é essencial para a aprendizagem 
do ser humano, pois através desta podem obter 
conhecimento e aumentar o raciocínio. Muitas 
pessoas dizem não ter paciência para ler um livro, 
mas é sempre bom superar esse desafio e sermos 
transportados através dos livros para outros 
mundos Assim, a junta de freguesia continua a 
dar atenção aos livros e ao saber, continuando 
a ter disponíveis para empréstimo várias obras, 
as quais estão acessíveis a todos. Aproveite o 
Verão e as férias e viaje no mundo das letras (até 
porque  os tempos nos aconselham viagens mais 
económicas!) e já agora reflicta sobre a seguinte 
observação: “Meus filhos terão computadores, 
sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem 
leitura, os nossos filhos serão incapazes de 
escrever - inclusive a sua própria história.” Bill 
Gates in http://pensador.uol.com.br/frases_so-
bre_a_importancia_da_leitura/

Calendário Oficial

a Junta de Freguesia comunica à população que, de acordo com a legislação em vigor:

- Os donos ou detentores de caninos deverão proceder à vacinação Anti-Rábica dos mesmos.
- É obrigatório fazer o registo e o licenciamento dos cães entre os três e os seis meses de idade.

 - A fim de evitar dissabores ou contratempos, não se esqueça de cuidar da higiene do seu cão, do uso do 
açaimo, quando não conduzidos por trela, do uso de coleira identificadora, com o seu nome e morada 
ou telefone e do não abandono dos animais.

FrEguESia LoCaL DaTa Hora
Constância Sede da Junta 16 de Julho 09h00

Constância (Constância Sul)
Montalvo

Antiga Escola
Casa do Povo

23 de Julho
16 de Julho

11h30
09h30

Montalvo Convento 10 de Julho 11h00
St.ª Margarida da Coutada (Malpique) Casa do Sr. Frade 23 de Julho 09h00

St.ª Margarida da Coutada (Aldeia) Sede da Junta 23 de Julho 10h00
St.ª Margarida da Coutada (Pereira) Café do Sr. Silva 30 de Julho 09h00

St.ª Margarida da Coutada (Vale de Mestre) Café do Sr. Moura 30 de Julho 09h30
St.ª Margarida da Coutada (Portela) Sociedade Recreativa 30 de Julho 11h00
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Informações

 - É obrigatória a identificação electrónica a todos os cães nascidos a partir de  1 de Julho de 2008, a todos 
os cães de caça, cães de exposição e cães perigosos ou potencialmente perigosos. 

 - São considerados cães potencialmente perigosos as seguintes raças: 
 • fila brasileiro,
 •  dogue argentino, 
 •  pit bull terrier,
 •  rottweiller, 
 •  staffordshire terrier americano, 
 •  staffordshire bull terrier, 
 • tosa inu
 • Os cruzamentos de primeira geração destas raças, o cruzamento
  destas entre si ou cruzamentos destas com outras raças.

 - É considerado cão perigoso aquele que tenha mordido, atacado ou ofendido o corpo ou a saúde de uma 
pessoa, que tenha morto ou ferido gravemente outro cão, tenha sido declarado violento pelo seu dono 
ou considerado perigoso pelas autoridades competentes.

  Todos os detentores de caninos ficam obrigados ao disposto no artigo 12º do Decreto-Lei n.º 313/2003 
de 17 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2009 de 29 de Outubro

Para obtenção de licença para o seu cão deverá apresentar:
 - Boletim sanitário, com a respectiva vacina e identificação electrónica (microchip),  quando obrigatório.
 - Carta de caçador actualizada, no caso de cães de caça.
 - Declaração dos bens a guardar, assinada pelo detentor, no caso dos cães de guarda.

Para os cães perigosos e potencialmente perigosos é ainda necessário:
 - Ser maior de idade.
 -  Apresentar um termo de responsabilidade.  
 -  Registo criminal do detentor “limpo”.
 -  Atestado de capacidade física e psíquica para detenção de cães perigosos ou potencialmente perigosos.
 -  Não ter sido privado por sentença, do direito de detenção de cães perigosos ou potencialmente perigosos.
 -  Comprovativo da esterilização, quando aplicável.
 -  Seguro de responsabilidade civil.

a falta destes documentos impede a passagem da licença

Taxas aplicáveis em 2011:
Registo: 1,10 €  €
Licenças:
Cat. A (cão de companhia), - 4,40 €   €
Cat. B (cão com fins económicos / guarda ou pastor) - 4,40 €   €
Cat. C, D e F (cão para fins militares, investigação científica e cão guia) - isentos
Cat. E (cão de caça) - 4,40 €   €
Categoria G e H - cão potencialmente perigoso e cão perigoso - 8,80 €    €
Categoria I - gato - 2,20 €  €

Contra-ordenações:
 - A Falta de vacina anti-rábica e registo do canídeo é punível com coima de 50 € € a 3740 € € ou 44890 € € 

quando pessoa colectiva.
 - A Falta de licença de detenção, posse e circulação de cães e a circulação de cães na via pública sem açaimo 

ou trela é punível com coima entre 25 € e 3740 € ou 44890 €  quando pessoas colectivas.
 - A Falta de licença de detenção de animais perigosos ou potencialmente perigosos é punível com coima 

entre 500 € e 3740 €  ou 44890 €  quando pessoas colectivas.
 - A morte ou desaparecimento do cão deve ser comunicada à Junta de Freguesia, sob pena de presunção 

de abandono, punido com coima de 50 € € e 1850€ € ou 22000 € € quando pessoas colectivas.
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Informações

3.3 | Actividades das Escolas
Este foi o último ano lectivo em que as Es-

colas do Primeiro Ciclo e os Jardins de Infância 
tiveram o papel de contribuir para a formação 
escolar dos nossos alunos, porém, essa missão 
formativa vai continuar bem presente e todos 
os espaços onde as memórias irão perdurar 

enquanto os Homens quiserem e forem capazes. 
Nós, contribuindo para essa memória deixamos 
aqui nota de alguns momentos das actividades 
decorridas, neste último ano lectivo, nesses 
espaços escolares.

Jardim de Infância de Aldeia Escola do primeiro ciclo de Aldeia

Escola do primeiro Ciclo de MalpiqueJardim de Infância de Malpique 

Jardim de Infância da Portela Escola do Primeiro Cilclo da Portela
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Prestando Contas

1.º Semestre
Subsídios atribuídos 

Data 
da Deliberação

Nome da entidade
Montante 

(€)
Finalidade

Janeiro Unicef 50 € Acções de Solidariedade

Janeiro AMI 60 € Aquisição de 5 toldos para abrigo  de refugiados

Janeiro Santa Casa de Misericórdia de Constância 300 € Apoio a Actividades de Solidariedade

Janeiro Rancho Folclórico “Os Camponeses” 900 €  Apoio a ensaios (De Janeiro a Dezembro)

Janeiro Sociedade Recreativa Portelense 250 € Melhoramentos na Sede

Janeiro Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos” 250 € Melhoramentos na Sede

Fevereiro Associação Filarmónica Montalvense 525 € Projecto A B C da Música (De Janeiro a Julho) 

Março Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Margarida da Coutada 1000 € Obras na Igreja Paroquial

Março Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Constância 75 € 5.º Concurso de Expressão Plástica

Março Sociedade Recreativa Portelense 275 € Projecto “Freguesia em Movimento”

abril Grupo R. D. “Os Relâmpagos 275 € Projecto “Freguesia em Movimento”

Maio Fábrica da Igreja de Malpique 100 € Apoio a procissão

Maio Fábrica da Igreja de Malpique 500 € Obras de recuperação da igreja

Maio Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos” 125 € Comemorações do 34º Aniversário

Maio Agrupamento de Escolas de Constância 100 € 
Viagem de estudo das Escolas

 e Jardins de Infância da Margem Sul

Maio Unicef 42 € Combate ao Sarampo

Maio Agrupamento de Escolas de Constância 70 € 
Aquisição de um Puff para a 

Biblioteca Escolar Carlos Cécio

Junho Grupo Cultural Emoções de Malpique 490 € Apoio a ensaios (De Junho a Dezembro)

Junho Rancho Folclórico “Os Camponeses” 250 €  26.º Festival Nacional de Folclore

Junho Associação Cultural Desportiva Aldeiense 500 € 1º Passeio BTT

Junho Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” 300 € Projecto Canto Vivo – aquisição de vedação

ToTaL 6.437 € 

Troféus atribuídos 
- Casa do Povo de Montalvo (Cicloturismo);
- Associação Cultural Desportiva Aldeiense (Pesca);
- Sociedade Recreativa Portelense (Pesca);
- Casa do Povo de Montalvo (Futebol juvenil);
- Casa do Povo de Montalvo (Snooker).

apoios cedidos
- Limpeza de ervas e caiação de muros no 

logradouro da Igreja de S. Pedro, na Portela;
- Limpeza de ervas no logradouro da Socie-

dade Recreativa Portelense;
- Limpeza de ervas no recinto do Grupo 

Recreativo Desportivo “Os Relâmpagos” de Vale 
de Mestre.

apoios recebidos
- Grupo Recreativo C. D. “Os Relâmpagos” 

de Vale de Mestre – Cedência de equipamentos 
e de instalações para as aulas de ginástica da 
actividade “Freguesia em Movimento” nos dias 
de intempérie;

- Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” 
- Cedência da aparelhagem e respectivo técnico 
para as aulas de ginástica da actividade “Fregue-
sia em Movimento”;

- Bombeiros Voluntários de Constância 
- Guarda de honra no hastear das Bandeiras nas 
Comemorações do 25 de Abril.
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Informações

Concursos de Pesca – açude 

16/01/2011- Linha Flutuante - Tramagal
23/01/2011- Café Mirante - Tramagal
30/01/2011- Linha Flutuante - Tramagal
06/02/2011- inha Flutuante - Tramagal
12/02/2011- Grupo Desportivo “O Parafuso”
13/02/2011- Grupo de Amigos do Rio Almonda
26/02/2011- indicato dos Bancários de Tomar
27/02/2011- Linha Flutuante - Tramagal 
06/03/2011- Clube de Pesca Desportiva de Tancos 
13/03/2011- Linha Flutuante - Tramagal
15/05/2011- Clube de Pesca da Golegã
21/05/2011- Bombeiros Municipais de Abrantes
22/05/2011- Associação Cultural Desportiva Aldeiense

28/05/2011- Grupo de Amigos da Vitor Guedes
29/05/2011 - Sociedade Recreativa Portelense
04/06/2011- Serviços Municipalizados de Abrantes
10/06/2011- Associação Convívio Lamacheira - Barca
11/06/2011- Bombeiros Voluntários do Entroncamento
12/06/2011- Linha Flutuante - Tramagal
18/06/2011- Grupo Desportivo dos Empregados 
do Banco BPI do Porto
19/06/2011- Associação de Pais do Agrupamen-
to de Escolas do Tramagal
25/06/2011 - CDCR dos CTT de Santarém
26/06/2011- Associação Pesca “Os Pestinhas”

Total................................................................................23

actividades administrativas 

Fotocópias 
A particulares ........................................................................................................................................1198

a associações/Colectividades/Escolas
Jardim de Infância de Aldeia  ............................................................................................................ 939
Jardim de Infância de Malpique....................................................................................................... 953
Jardim de Infância de Portela  .......................................................................................................... 337
Escola B. 1º Ciclo de Aldeia ...............................................................................................................4298
Escola Primária n.º 1 de Malpique .................................................................................................5875
Escola Primária da Portela ................................................................................................................4651
ATL de Aldeia .......................................................................................................................................... 474
ATL de Malpique .......................................................................................................................................36
ATL da Portela ......................................................................................................................................... 795
Apoio escolar .......................................................................................................................................... 631
Extracurriculares Inglês .....................................................................................................................1566
Extracurriculares Música  ..................................................................................................................2107
Catequese ...................................................................................................................................................36
Paróquia .......................................................................................................................................................12
A.C.D.A. ...................................................................................................................................................... 183
Sociedade Recreativa Portelense .......................................................................................................38
Rancho Folclórico “Os Camponeses”.. ............................................................................................. 300
Bombeiros Voluntários de Constância. .......................................................................................... 686
Grupo Recreativo D. “OS Relâmpagos”.. .......................................................................................... 685
Universidade Sénior de Constância ................................................................................................ 266
                                              Total. ................................................................................  24.518

Atestados, Declarações e Certidões ................................................................................................ 109
Alvarás, 2ªs vias e averbamentos .......................................................................................................... 4
Licenças
Canídeos ........................................................................................................................................................ 5
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Associativismo

5 - associações e Colectividades da Fre-
guesia:

- rancho Folclórico “ os Camponeses de 
Malpique”:

Semanal - Ensaios de preparação/manuten-
ção e de formação; Preparação do Grupo (Trajes, 
Músicas, Etnografia); Recolhas - Preparação e 
apresentação de quadros vivos em público sobre 
vivências, profissões e/ou ocupações já extintas;

anual - Actuações em diversas datas e vários 
locais; 

anual - Fabricação de Peças Etnográficas 
em madeira;

23 a 25 de abril - Participação nas Festas em 
Honra de N. Sra. da Boa Viagem, em Constância 
com uma tasquinha e organização do Festival/
Tarde de Folclore das Festas do Concelho,

15 de Maio - Visita técnica do Conselho Téc-
nico Regional da Federação do Folclore Português 
- Zona dos Templários;

- associação Popular e Social de Constância:

Semanal - Aulas de Inglês, Espanhol, Infor-
mática, Yoga, Artes e Bordados, Teatro, Música, 
História Local e Animação e Trabalhos Manuais

5 e 6 de Janeiro - Cantar os Reis nas fregue-
sias de  Montalvo e de Santa Margarida;

21 de Janeiro - Eleições para os Órgãos 
Sociais da Associação Popular e Social de Cons-
tância;

28 de Janeiro - Tomada de Posse Órgãos 
Sociais;

02 de abril - Visita de Estudo a Coimbra;
23, 24 e 25 de abril - Dinamização de Quer-

messe e de Stand de doces, durante as Festas de 
Nossa Senhora da Boa Viagem;

15 de Maio - Participação na V Feira da Pri-
mavera, que teve lugar no Parque Ambiental de 
Santa Margarida, através da dinamização de uma 
Exposição de trabalhos realizados nas aulas de Ar-
tes e Bordados e de Animação e Trabalhos Manu-
ais pelos pólos de Santa Margarida e de Montalvo 
da Universidade Sénior de Constância;

21 de Maio - Entrega de menção honrosa ao 
aluno Carlos Dias, pela participação no Concurso 

de Poesia, organizado pela Universidade da Ter-
ceira Idade de Abrantes, subordinado ao tema 
“Uma Flor à Janela”,

10, 11 e 12 de Junho - Dinamização de 
uma banquinha de biscoitos quinhentistas, nas 
Pomonas Camonianas em Constância.

- associação Cultural e Desportiva al-
deiense:

Semanal - Ginástica de manutenção;
anual - Actuações da Classe de Ginástica em 

diversas datas e vários locais; 
19 de Março - Baile da Velha;
23 a 25 de abril - Participação nas Festas em 

Honra de N. Srª. da Boa Viagem, em Constância 
com uma tasquinha;

22 de Maio - Convívio piscatório, no Açude 
de Santa Margarida da Coutada;

18 e 19 de Junho - “Aldeia em Cultura” 
- Exposição de Artistas Locais e Mostra de Ar-
tesanato;

23 de Junho - Noite de S. João.

- Sociedade recreativa Portelense:

Semanal - Ginástica de manutenção;
anual - Actuações da Classe de Ginástica em 

diversas datas e vários locais; 
3 de Março - Tarde Carnavalesca; 
19 de Março - Teatro de Revista;
23 a 25 de abril - Participação na Festa em 

Honra de N. Srª. da Boa Viagem, em Constância, 
com um expositor;

29 de Maio - Convívio piscatório, no Açude 
de Santa Margarida da Coutada.

- grupo recreativo e Desportivo
“ os relâmpagos “:

Semanal - Ginástica de manutenção
anual - Actuações da Classe de Ginástica em 

diversas datas e vários locais; 
16 e 17 de abril - Comemorações do 34.º 

Aniversário, com actividades na sua sede e missa 
em homenagem aos sócios falecidos;

23 a 25 de abril - Participação na Festa em 
Honra de N. Srª. da Boa Viagem, em Constância, 
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Associativismo

assembleia n.º 1/2011 - ordinária
15 de abril de 2011

EDiTaL
1-  Análise, discussão e eventual aprovação da    

Prestação de Contas e do Relatório de Gestão 
e Actividades do ano 2010;

2 - Proposta de alteração do Regulamento dos  
Cemitérios da Freguesia;

3 - Proposta de alteração da Tabela de Taxas 
e Licenças;

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

assembleia n.º 2/2011 – Extraordinária
28 de abril de 2011

EDiTaL
1-  Análise, discussão e eventual aprovação da 

1ª Revisão Orçamental do ano 2011;
2- Outros assuntos de interesse para a 
 Freguesia.

com um expositor;
1 de Maio - Cicloturismo; 
7 de Maio - Caminhada Pedestre;
15 de Maio - Participação na Festa do 

Património e do Associativismo, que teve lugar 
no Parque Ambiental de Santa Margarida, com 
a actuação da classe de ginástica e com uma 
tasquinha;

25 e 26 de Junho - Festejos anuais.

- associação “ os Quatro Cantos do Cisne “:

anual - Manutenção e Colaboração em 
actividades várias nos Centros de Actividades de 
Tempos Livres do concelho, em colaboração com 
o Agrupamento de Escolas de Constância;

anual - Intercâmbios Jovens;
23 a 25 de abril - Participação na Festa em 

Honra de N. Srª. da Boa Viagem, em Constância, 
com um expositor e actividades para crianças 
e jovens;

27 de Junho a 22 de Julho - Campos de 
Férias para jovens dos 3 aos 16 anos.

- associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância:

anual - Socorro à população e transporte 
de doentes;

anual - Formação contínua do Corpo Activo 
da corporação;

23 a 25 de abril - Participação na Festa em 
Honra de N. Srª. da Boa Viagem, em Constância, 
com um expositor;

25 de abril - Participação nas Comemora-
ções do 25 de Abril.

- grupo Cultural Emoções de Malpique:

anual - Ensaios do Grupo de Música popular 
e do Grupo de Teatro

anual - Actuações do Grupo em diversas 
datas e vários locais 

23 a 25 de abril - Participação nas Festas em 
Honra de N. Srª. da Boa Viagem, em Constância, 
com um expositor e uma pequena quermesse.

- agrupamento 707 - Corpo Nacional de 
Escutas:

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

anual - Actividades e acampamentos em 
diferentes datas e locais do país;

5 de Março - XXI Acampamento Margaridas 2011;
28 de Maio - Comemorações do 28º Ani-

versário do Agrupamento (28 anos de Mochilas 
às Costas).

6 - assembleia de Freguesia:

assembleia n.º 3/2011 - ordinária
24 de Junho de 2011

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

A Água

Nesta edição deste nosso Boletim Informativo e tendo em consideração toda a interven-
ção que a Junta de Freguesia tem vindo a desenvolver nas Fontes, decidimos  abordar 
a importância da água enquanto património a valorizar.  

Se é inquestionável o seu valor enquanto recurso essencial à nossa sobrevivência, é também 
fundamental, que não nos esqueçamos das histórias que se desenvolviam à volta das fontes, dos 
namoricos, das festas e piqueniques, e também das quezílias… enfim, um desfiar de memórias que 
nos trazem a cabeça os nossos avós e bisavós em tempos que já lá vão

A água é um recurso estratégico para a humanidade, com importância ecológica, económica 
e social, pelo que a ONU (Organização das Nações Unidas), declarou que o acesso à água é uma 
necessidade elementar e um direito fundamental. Há um século que o consumo de água cresce a 
um ritmo mais rápido do que o da população. Nos últimos cem anos a população quadruplicou, 
enquanto que o consumo de água se multiplicou por sete, no entanto, há que ter consciência que 
uma em cada duas pessoas no mundo não têm acesso a saneamento adequado. 

Para destacar a importância da água, em 1992 (em 22 de Março, dia em que se comemora o Dia 
Mundial da Água), a ONU editou um documento chamado “Declaração Universal dos Direitos da 
Água”, a qual apresenta uma série de medidas, sugestões e informações que servem para despertar 
a consciência ecológica de todos nós para a questão da preservação deste recurso fundamental. 
Deixamos aqui alguma dessas sugestões:

	 �	 Ao lavar os dentes, feche a torneira. 
  Com a torneira aberta, gasta-se até 25 litros de água de uma só vez. 
	 �	 Tome banhos mais curtos. 
  Um banho demorado chega a gastar de 95 a 180 litros de água. 
	 �	 Na lavagem de louças. 
  Panelas, talheres e louças lavadas com a torneira aberta o tempo todo acaba desperdiçando 

até 105 litros de água. 
  Na hora de lavar a roupa. 
  Junte a quantidade de roupa necessária para encher na máquina de lavar. 
	 �	 Use o balde para lavar seu carro. 
  Com a mangueira aberta o tempo todo consome-se, em média, 600 litros de água. 
	 �	 Acabe com os vazamentos e evite desperdícios. 
  Uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros/minuto. Pingando, 46 litros/dia. 
	 �	 Ajude a combater a poluição das águas. 
  Não deite óleo de cozinha nas canalizações, pois este irá contaminar as águas. Um litro de 

óleo de frituras pode contaminar até um milhão de litros de água. 
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