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Nota de Abertura

Caros fregueses,

Estamos em plena época festiva e 
nela, mais uma edição da Festa da Fre-
guesia, em honra da Padroeira de Santa 
Margarida.

Nunca devemos esquecer a essência 
e a razão desta festa. A nossa festa têm 
a particularidade da envolvência da Co-
munidade. 

Nas vilas e aldeias o povo mobiliza-se 
na promoção das festividades em honra 
das padroeiras das suas terras e comu-
nidades, que num misto de profano e de 

sagrado expressam a sua cultura e a sua 
religiosidade.

A Procissão em honra da Padroeira de 
Santa Margarida, os eventos musicais, o 
nosso folclore e a participação das Asso-
ciações da Freguesia.

Deixo um agradecimento a todas as 
Associações que colaboram nas festas e 
a todos os cidadãos.

Um abraço do amigo Presidente

    José Manuel Ricardo
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Atividades desenvolvidas

Cantar os Reis

Soam pela calada da noite, apesar do 
frio e da geada próprias deste tempo, 
lindas vozes que procuram manter bem 
vivas as tradições que os nossos antepas-
sados religiosamente nos transmitiram. 

O Cantar das «Janeiras» é uma tradição 
bem Portuguesa. De norte a sul do País, 
grupos de pessoas se reúnem cantando. 
Vão de porta em porta, anunciando o 
nascimento de Jesus, desejando um Feliz 
Ano Novo e pedindo os «restos» das fes-

tas natalícias. O que agora é costume dar-
-se dinheiro (donativos).

Este Cantar das Janeiras que ante- 
riormente ocorria até ao dia 6, prolon- 
ga-se agora durante todo o mês de janei-
ro.

A Junta de Freguesia de Santa Marga-
rida da Coutada, uma vez mais e com um 
enorme prazer, recebeu o Grupo da Uni-
versidade Sénior de Constância, cantan-
do as «Janeiras».
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Atividades desenvolvidas

Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é cele-
brado anualmente no dia 8 de março. A 
ideia de uma celebração anual surgiu em 
20 de fevereiro de 1909, pelo Partido So-
cialista da América, no contexto das lutas 
feministas por melhores condições de vida 
e trabalho e pelo direito de voto. Em 26 de 
agosto de 1910, durante a Segunda Confe-
rência Internacional das Mulheres Socialis-
tas em Copenhaga, a líder socialista alemã 
Clara Zetkin propôs a instituição de uma 
celebração anual das lutas pelos direitos 
das mulheres trabalhadoras, sem contudo 
fixar uma data específica. Em 1975, o dia 
8 de março foi instituído como Dia Inter-
nacional da Mulher pelas Nações Unidas. 
Atualmente, a data é comemorada em 
mais de 100 países como um dia de pro-
testo pelos mesmos direitos dos homens 
ou de edulcorada celebração do feminino, 
comparável ao Dia das Mães. Em muitos 
outros países, esta data é amplamente 
ignorada. 

Como à semelhança de anos anterio-
res, a Junta de Freguesia não deixou pas-
sar este dia em branco e organizou um 
jantar-convívio, desta feita na Sociedade 
Recreativa Portelense, que decorreu num 
ambiente saudável, de partilha e grande 
animação. A noite terminou em beleza 
com um animado bailarico ofertado pela 
D. Luísa Lopes, a quem agradecemos.
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Comemorações do dia 25 de Abril

Foi há 45 anos que Salgueiro Maia e 
outros grandes homens nos trouxeram a 
liberdade, e é isso que celebramos sempre 
nesta data.

O dia começou com o habitual hastear 
das bandeiras que contou com a Guarda 
de Honra dos nossos Bombeiros Voluntá-
rios e da Banda Filarmónica Montalvense.

grande animação nas instalações da anti-
ga Casa do Povo e foi confecionado pela 
Associação Cultural Desportiva Aldeiense. 
Por fim, decorreu um belo momento cul-
tural proporcionado pelo Grupo Cultural 
Emoções de Malpique.

Atividades desenvolvidas

Seguiu-se mais uma caminhada pela 
freguesia, sempre acompanhados pelo 
Eng.º Tiago que nos vai dando explicações 
sobre a fauna e a flora que nos rodeia.

O almoço decorreu em ambiente de 
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Atividades desenvolvidas

O Projeto Sorrisos entre Letras surgiu 
de uma parceria entre a Junta de Fregue-
sia e a Biblioteca Municipal e que visa jun-
tar o convívio, a solidariedade e a leitura 
como um todo. O início da atividade teve 
lugar no dia 9 de janeiro e decorre todas 

Projeto Sorrisos entre Letras

as 4.as-feiras entre as 14H00 e as 17H00 no 
Posto de Leitura da Junta de Freguesia.

É num ambiente descontraído, de 
grande convívio e alegria, que as volun-
tárias parceiras deste projeto trabalham.

Aproveitamos para convidar todas as 
senhoras ou senhores com tempo dispo-
nível a participar neste projeto solidário.
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Atividades desenvolvidas

Passeio do Idoso

O Passeio-Convívio do Idoso realizou-
-se entre os dias 24 de junho a 4 de julho, 
desta vez para as terras de Alcobaça. 

A visita iniciou-se pelo Mosteiro de 
Santa Maria ou simplesmente o Mosteiro 
de Alcobaça, onde se ouviu um pouco so-
bre a história do Mosteiro e sobre as salas 
que nele existem. Pudemos ver os túmu-
los de D.ª Inês e D. Pedro, as salas das visi-
tas, a cozinha e uma sala com estátuas de 
vários reis. Visitado o Mosteiro, seguimos 
para a Praia da Nazaré, por onde almoçá-
mos e visitámos a antiga lota do peixe e 
atual Centro Cultural da Nazaré, onde pu-
demos ouvir uma breve explicação sobre 
as nazarenas, a sua vida e trajes e visitar a 
exposição sobre o famoso avental das na-
zarenas e os lindíssimos trabalhos expos-
tos. E como não podia deixar de ser, ir à 

Nazaré e não andar no ascensor, subimos 
nele e visitámos o Santuário da Nossa Se-
nhora da Nazaré.

No regresso, passámos no Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima, onde de-
mos por terminado o nosso passeio.
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Obras e melhoramentos

Cemitério Paroquial  – Zona Velha de Baixo
Com o intuito de facilitar o acesso das 

pessoas mais idosas e com dificuldades 
motoras e até mesmo ao nosso coveiro 
aquando dos funerais foi, no início deste 
ano, criado um novo acesso através do 
rasgo do muro. Este trabalho, que já há 
muito estava programado, foi finalmente 
executado com recursos humanos pró-
prios.

Outros melhoramentos
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Canídeos – Legislação e Cidadania
Um cão é um ser vivo com sensibilida-

de e inteligência, que tem necessidades 
que vão para além da comida e da água. É 
preciso ter responsabilidades médicas, dar 
carinho e a atenção e, além de tudo isto há 
um conjunto de exigências legais, as quais, 
não nos cansaremos de referir. Como é do 
conhecimento de muitos dos nossos leito-
res, todas estas questões são enquadradas 
legalmente e há um conjunto de contra-
-ordenações que podem ser aplicadas a 
quem não cumprir com as suas obriga-
ções, as quais se seguem:

1. Falta de vacina antirrábica e registo 
do canídeo é punível com coima de 
50€ a 3.740€ ou 44.890€ quando pes-
soa coletiva.  

2. 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 de 25€ a 
3.740€ ou 44.890€ quando pessoa 
coletiva.

3. Falta de licença de detenção de ani-
mais perigosos ou potencialmente 
perigosos é punível com coima de 
750€ a 5.000€ ou de 1.500 a 60.000 €, 
quando pessoa coletiva.

4. A morte ou desaparecimento do cão 
deve ser comunicado à Junta de Fre-
guesia, sob pena de presunção de 
abandono, punido com coima de 
50€ a 1.850€ ou 22.000€ quando pes-
soa coletiva.

Assim, apelamos ao cumprimento do 
seu dever de cidadania e, para mais escla-
recimentos não hesite em nos contactar. 
Um bom verão com a companhia do seu 
cão.

Informações

Serviços de proximidade à Comunidade
A Junta de Freguesia sendo o órgão 

mais próximo da comunidade, tem orien-
tado a sua missão sempre com o pro-
pósito de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida dos seus residentes e 
do desenvolvimento económico e social 
da freguesia. Ao longo dos tempos temos 
colocado cada vez mais serviços à dispo-
sição da nossa população, quer através 
dos nossos serviços próprios, quer atra-
vés de parcerias criadas.

Muitos são os que nos procuram dia-
riamente para que os ajudemos a preen-

cher impressos para a Segurança Social 
ou outras entidades, escrever cartas e até 
mesmo fazer os currículos vitae. Somos 
muitas vezes o “braço direito” de outras 
instituições públicas e ajudamos os con-
tribuintes a preencher as declarações de 
IRS e outras obrigações legais.

Procuramos, dentro daquilo que as 
nossas competências nos permitem, tra-
zer para a freguesia serviços que possam 
melhorar a qualidade de vida de todos. 
Relembramos então:
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Informações

• RLIS – Rede Local de Intervenção Social        

A RLIS assenta no 
pressuposto de in-
tervenção articula-
da e integrada entre 
as várias entidades 
do setor social e 
tem como objeti-
vo apoiar pessoas e 

famílias do concelho de Constância que 
se encontram em situação de vulnerabi-

lidade, exclusão social ou de emergência 
social, promovendo a sua inserção social 
e comunitária.

Na nossa freguesia, as técnicas estão 
nas instalações da Junta de Freguesia 
na segunda e quarta sextas-feiras de cada 
mês, entre as 09H30 e as 12H30, para aten-
dimento a todos os interessados. Não é 
necessário fazer marcação, basta apare-
cer.

• Área da saúde – Terapêuticas Alternativas

Às quintas-feiras, em horário das 
09H00 às 13H00, a funcionar nas instala-
ções do antigo Jardim-de-Infância da al-
deia nas traseiras do edifício da Junta de 
Freguesia, possibilitando ainda outro ho-
rário a combinar e deslocamento ao do-
micílio, a equipa de terapeutas “Terapeu-
tasface” dá consultas p/sessão apostando 
incessantemente na sua qualidade de 
vida sem dor e melhor saúde.

Assim, através de um vasto leque de 
opções terapêuticas e técnicas utilizadas 
na medicina tradicional chinesa (MTC) e 
outras medicinas, como exemplos: 

• Massagem Terapêutica
• Massagem Tui Na e Tailandesa
• Terapia Crânio-Sacral Biodinâmica 
• Massagem Chi Nei Tsang
• Drenagem Linfática e Libertação 

Miofascial

• Kinésiologia com aplicação de ban-
das neuromusculares (Rocktape)

• Fisioterapia (electoterapia, termote-
rapia, TENS, EMS, Ultrasom, etc.)

• Ventosa-terapia
• Moxabustão 
• Outras
Esta equipa utiliza as terapêuticas ade-

quadas ao quadro clínico e visa atuar nas 
mais diversas patologias musculoesque-
léticas tais como:

• Tendinites
• Artrose
• Bursites
• Lombalgias
• Dor ciática 
• Cervicalgias
• Pubalgias
• Mialgias
• Estados de ansiedade, enxaqueca, 

insónia, sinusite, rinite
• Outras
Para marcar a sua consulta/sessão 

deverá telefonar para 918425450 ou 
918905103 ou para a Junta de Fregue-
sia de Santa Margarida ou ainda através 
da página de Facebook “Terapeutasface”. 
https://www.facebook.com/Terapeutas-
face/
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Informações

• Formação – Valorização dos recursos humanos

Desde há vários anos, esta Junta de 
Freguesia tem lutado para trazer forma-
ção para a Freguesia e contribuir para a 
valorização dos recursos humanos. 

Da parceria formada em 2018 com o 
Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional foi possível, neste primeiro se-
mestre, promover formação gratuita para 
ativos empregados na área de “Processos 
e Métodos de Proteção Fitossanitária e de 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos” 
a cerca de 40 formandos, estando ainda 

prevista mais uma turma que iniciará em 
setembro. 

Prevê-se ainda que a formação de 
“Constituição, funcionamento e conser-
vação dos equipamentos moto-manuais 
(motorroçadoras e motosserras)”, tenha o 
seu início pela mesma altura e funcione, 
nos mesmos termos da anterior. 

Temos ainda disponíveis um vasto 
leque de formações que apenas “arran-
carão” se tiverem formandos em n.º sufi-
ciente. 

Aproveitamos para 
informar que, se ainda 
não se inscreveu mas 
tem interesse em par-
ticipar, deve solicitar 
uma ficha de inscrição 
nos serviços adminis-
trativos da Junta ou fa-
zer o download no site 
http://www.jf-santa-
margaridacoutada.pt/
noticias.ASP?V_PAGI-
NA=1 e entregar devi-
damente preenchida, o 
mais breve possível.
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Informações

Prestando Contas (1º Semestre)
Apoios financeiros atribuídos:

Data da 
Deliberação

Nome da 
Entidade

Montante
(€) Finalidade

Fevereiro Rancho Folclórico “Os Camponeses” 
de Malpique 960 Apoio a ensaios – 80 €/mês

(De janeiro a dezembro)

Fevereiro Paróquia de Santa Margarida – Comissão 
Fabriqueira da Igreja de Malpique 150 Despesas correntes da Capela de Malpique

Fevereiro Grupo Cultural Emoções de Malpique 840 Apoio a ensaios – 70 €/mês
(De janeiro a dezembro)

Protocolo 
2018 Associação Filarmónica Montalvense 250 Projeto ABC da Música

– Ano letivo 2018/2019 – 3ª Tranche
Abril Casa do Povo de Montalvo 50 11º Passeio de Cicloturismo
Maio Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos” 100 42º Aniversário do Grupo

Maio Paróquia de Santa Margarida – Comissão 
Fabriqueira da Igreja da Portela 100 Comemorações do 50º aniversário do

lançamento da 1ª pedra da Capela da Portela

Maio Paróquia de Santa Margarida – Comissão 
Fabriqueira da Igreja de Malpique 100 Comemoração do Dia de S. João – Malpique

Junho Rancho Folclórico “Os Camponeses” 
de Malpique 200 34º Festival Nacional de Folclore

“Tejo e Zêzere 2019”

Junho Grupo R. Desportivo
“Os Relâmpagos” 250 II Fase das obras de remodelação do edifício 

polivalente – sede

Junho CICO – Centro Internacional
do Carrilhão e do Órgão 100 IV FICOC (Festival Internacional  Carrilhão

e Órgão de Constância)
TOTAL 3.100

Outros apoios concedidos
•	Remoção de entulhos e resíduos orgânicos da sede, ao Rancho Folclórico “Os Camponeses” de 

Malpique;
•	Transporte de mesas e cadeiras de Constância Sul para a Portela, isenção do pagamento das 

taxas sobre a emissão de serviços diversos, como certificação de documentos, emissão de de-
clarações e de licenças de atividade ruidosa de carácter temporário à Sociedade Recreativa Por-
telense;

•	Empréstimo do palco da Junta de Freguesia ao Café “Campo de Ténis do Tramagal”;
•	Empréstimo de grades metálicas e bases de cimento, isenção do pagamento das taxas sobre 

a emissão de serviços diversos, como certificação de documentos, emissão de declarações e 
de licenças de atividade ruidosa de carácter temporário, ao Grupo Recreativo Desportivo 
“Os Relâmpagos” de Vale de Mestre;

•	Empréstimo do palco da Junta de Freguesia à Sociedade União Crucifixense, a pedido da Junta 
de Freguesia do Tramagal;

•	Cedência da sala polivalente (antigo Jardim de Infância de Aldeia) para o funcionamento da 
catequese, à Paróquia da Freguesia de Santa Margarida da Coutada.

Apoios recebidos
•	Cedência do autocarro e isenção do pagamento dos quilómetros percorridos; Colaboração na 

resolução de problemas e empréstimo dos equipamentos (bancas, chapéus de sol e balanças) 
para apoio à atividade “Domingo de Praça”, pela Câmara Municipal de Constância;
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Informações

Horário de Funcionamento:
De 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Manhã – 09h00 às 13h00
Tarde – 14h00 às 17h00

5ª feira
Manhã – Encerrado para serviços no exterior
Tarde – 14h00 às 17h00

Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada
Executivo:
No período pós-laboral, o Executivo atenderá 
todos os pedidos de esclarecimento solicitados 
às 3ª e 5ª feiras
De outubro a abril – das 20h00 às 21h30
De maio a setembro – das 20h30 às 22h00 

Para qualquer urgência poderão contactar os seguintes telefones: 
969 254 506;  964 012 574;  962 867 693 • jfstamargarida@mail.telepac.pt

Atividades Administrativas

N.º Docs. Emitidos
Atestados e Declarações 79

Fotocópias 

A particulares ~ 720
- CESM = 268
- Catequese = 53
- USC = 34
- BVC = 54
- SRP = 40
- UJM = 170
- Grupo Emoções = 60
- Liga dos Combatentes = 233
- Grupo R. D. “Os Relâmpagos” = 28
- Agrupamento 707 = 176
- Associação de Caçadores PCR = 12
- ACDA = 633
- Associação C. D. Santo António = 50

1.811

Alvarás
e Averbamentos

Cemitério Paroquial de Santa Margarida 2 Averbamentos
Cemitério da Portela 1 Averbamento

Licenças
Canídeos 83
Atividades ruidosas de carácter temporário 4

Processos de
contraordenação

Canídeos -
Cemitérios -

Outros - Serviços de 
apoio à população

IRS – Modelo 3
Preenchimento de impressos diversos - SS
Outros

131
9
6

•	Guarda de Honra no hastear das Bandeiras nas Comemorações do 25 de Abril e desobstrução de 
manilhas e limpeza de vias, pela Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Constância;

•	Guarda de Honra no hastear das Bandeiras nas Comemorações do 25 de Abril, pela Associação 
Filarmónica Montalvense, 24 de Janeiro;

•	Cedência das instalações da antiga casa do povo para a realização do “Domingo de Praça” nos 
dias de intempérie, pela Associação Cultural Desportiva Aldeiense.
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Assembleia de Freguesia

Assembleia n.º 1/2019 - Ordinária
29 de abril de 2019

EDITAL
Ordem de Trabalhos

Ponto 1 – Análise, discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas e do Re-
latório de Gestão e Atividades do ano 2018 – aprovado por unanimidade;

Ponto 2 – Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão Orçamental do ano 
2019 e correspondentes Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos 
(PPI) e Plano de Ações Mais Relevantes (PPA) – aprovados por unanimida-
de;

Ponto 3 – Análise, discussão e eventual aprovação da proposta: Adenda aos acor-
dos de execução e de delegação de competências celebrados com a Câ-
mara Municipal de Constância – aprovado por unanimidade;

Ponto 4 – Análise, discussão e eventual aprovação da proposta: Protocolo de co-
laboração com a Câmara Municipal de Constância, referente ao Projeto 
“Sorrisos entre Letras” – aprovado por unanimidade;

Ponto 5 – Análise, discussão e eventual aprovação da proposta: Acordo de Colabo-
ração com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cons-
tância, referente ao Açude de Santa Margarida da Coutada – aprovado 
por unanimidade;

Ponto 6 – Apreciação da informação escrita do Presidente;
Ponto 7 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia;
Ponto 8 – Período reservado à intervenção do público.

Assembleia n.º 2/2019- Ordinária
18 de Junho de 2019

EDITAL
Ordem de Trabalhos

Ponto 1 – Análise, discussão e eventual aprovação da proposta referente à Trans-
ferência de Competências do Município para os Órgãos da Freguesia; 
– aprovado por maioria, com 3 abstenções da bancada da CDU;

Ponto 2 – Apreciação da informação escrita do Presidente;
Ponto 3 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia;
Ponto 4 – Período reservado à intervenção do público.




