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Nota de Abertura

Caros fregueses,

Antes de mais espero que estejam to-
dos bem de saúde e em paz, na medida 
do possível, como é sabido e devido à 
situação de COVID-19. 

A atividade parou temporariamente 
por dois essenciais motivos, primeiro 
afim de cumprir as diretivas e demais 
legislação emitida com o parecer da 
Direção-Geral de Saúde, o segundo mo-
tivo e talvez aquele que nos fez de facto 
parar a atividade prende-se com a ética 
clínica de contribuir para a saúde e se-
gurança dos doentes, de nós próprios e 
familiares.

Assim, esperamos contar novamente 
com o vosso apoio no sentido de melho-
rar a qualidade de vida e saúde das gen-
tes que nos procuram.

A Junta de Freguesia está compro-
metida com a proteção da saúde e se-
gurança dos seus colaboradores e dos 
seus fregueses, tendo também um papel 
importante a desempenhar na limita-
ção negativa deste surto na comunida-
de, face às valências de conhecimento 
que são detentoras nas mais diversas 
áreas da saúde. Perante a situação que 
vivemos não nos é possível realizar os 
eventos programados pela Junta de 
Freguesia e em parceria com a Câmara 
Municipal como “O passeio convívio do 
Idoso, os Festejos anuais da Freguesia e 
o almoço-convívio do idoso” que se en-
contra suspensos até 30 de setembro.

Um abraço amigo e solidário,
       José Manuel Ricardo
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Dia de Reis

Carnaval

O Dia de Reis foi, mais uma vez, celebrado na Freguesia pelas nossas crianças, pelo 
Grupo de Cantares Emoções de Malpique e pela APSC-Universidade Sénior de Constân-
cia. Ficam alguns registos fotográficos.

Foi no passado dia 21 de fevereiro que 
os nossos meninos do Centro Escolar de 
Santa Margarida brincaram mais uma vez 
ao Carnaval pelas ruas da Aldeia de Santa 
Margarida da Coutada. Este ano o tema foi 
“histórias infantis e desenhos animados”.

Atividades desenvolvidas

CESM (Centro Escolar Santa Margarida)

Associação Popular e Social de Constância 
Universidade Sénior

Grupo Cultural Emoções 
de Malpique
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Atividades desenvolvidas

Margaridas 2020
Foi com enorme alegria que vimos regressar a Santa Margari-

da da Coutada o Acampamento Margaridas que conta já com 
30 anos de existência e que este ano teve por tema “30 anos a 
Levar as Cores ao Mundo”.  

Esta atividade decorreu entre os dias 22 e 25 de fevereiro no 
recém-criado Campo de Atividades Chefe Almeida em Malpique, 
e integrou escuteiros de todo o país, com um total de 980 parti-
cipantes. O Acampamento Margaridas deve o seu nome, não ao 
nome da localidade de origem, mas sim aos lindos campos de 
margaridas brancas característicos da nossa zona, e é organizado 
sempre com enorme brio pelo Agrupamento 707 de Santa Mar-
garida, fundado em 1983 no Campo Militar de Santa Margarida.

No passado dia 8 de março, a Junta de 
Freguesia celebrou mais uma vez o Dia In-
ternacional da Mulher com a organização 
de um almoço-convívio para as senhoras da 
freguesia. Este ano não houve bailarico, mas 
animação não faltou. No final, o Presiden-

Dia Internacional da Mulher
te de Junta ofereceu um vasinho com um 
“amor-perfeito” a todas as senhoras, como 
símbolo de amor e respeito.

Todos sabemos que as mulheres têm um 
papel importante na sociedade e que mui-
tas vezes não é valorizado. Foram muitas 
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Atividades desenvolvidas

Celebração da Liberdade – 46 Anos de Revolução 
dos Cravos! 

A celebração desta data nunca deverá ser posta em 
causa, independentemente das circunstâncias que nos 
rodeiem… 

Foi com este sentimento de causa, que neste ano do-
minado pela pandemia do Covid-19, foi celebrada esta 
data. Sem o esplendor doutros anos, mas com o mesmo 
simbolismo. 

Decorreu assim, numa cerimónia privada com o tradi-
cional hastear das bandeiras ao som do hino nacional e 
com o cravo vermelho, símbolo de liberdade e das con-
quistas conseguidas.

Foi no passado dia 30 de maio, fim de se-
mana em que se comemora o Dia do Bombei-
ro de Portugal, que o novo Comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Constância o Sr. 
Marco Gomes tomou posse oficial.

Foi uma cerimónia bonita, na qual marcá-
mos presença.

Deixamos aqui os nossos parabéns e votos 
dos maiores sucessos nesta nova missão.

Comemorações do dia 25 de Abril

Tomada de Posse do novo Comandante 
dos Bombeiros Voluntários de Constância

as conquistas ao longo dos tempos, mas a 
igualdade de direitos, apesar de mais próxi-
mas no nosso Portugal, ainda não são iguais 
às dos homens. 

A Junta de Freguesia, naquele que é o seu 
papel, continuará a reconhecer o papel das 
mulheres na nossa comunidade e a celebrar 
esta data tão importante para as mesmas.



7Boletim Informativo / janeiro-junho 2020

Covid-19

O ano de 2020 ficará para sempre mar-
cado por este vírus que assolou todo o 
planeta e que trouxe muitas mudanças nas 
rotinas de toda a gente.

Estamos todos a viver uma altura menos 
positiva das nossas vidas, as dificuldades 
são muitas e todos temos receio de que o 
vírus esteja “ao virar da esquina”. O lema de 
hoje é o afastamento social, no qual temos 
o dever de nos proteger e a todos os que 
nos rodeiam. 

Esta é uma boa altura para criar novos 
hábitos e rotinas que poderão fazer parte 
do nosso futuro. Uma altura em que deve-
mos dedicar-nos mais à família e valorizar 
as coisas simples e boas que os nossos pou-
cos recursos ainda podem proporcionar.

Estes últimos meses apesar de difíceis 
e da muita negatividade, trouxeram ao de 
cima o melhor de cada um e mostraram 
que a solidariedade ainda existe. Particula-
res e Instituições mostraram que com pou-
co se pode fazer muito e que aqueles que 
correm maiores riscos devem ser resguar-
dados e ajudados.

Foi com este sentido de responsabilida-
de que, após a implementação do plano 

Covid-19 de contingência, a Junta de Freguesia ado-
tou medidas de apoio visando a proteção 
destas pessoas e evitando que as mesmas 
se expusessem a riscos maiores. Durante 
este tempo (e continuamos a fazê-lo), a 
Junta de Freguesia disponibilizou os seus 
serviços para fazer o transporte de com-
pras de bens essenciais, farmácia e ração 
para animais, procedeu ao levantamento 
de pensões e reformas, fez o intercâmbio 
entre o Centro de Saúde e os seus utentes 
e disponibilizou-se para a impressão das fi-
chas escolares enquanto decorrer a “escola 
em casa”.

Durante todo este tempo em que es-
tivemos em estado de emergência, con-
tinuámos a trabalhar com o mesmo afin-
co, apesar de uma forma diferente. Nesta 
fase fomos obrigados a suspender todas 
as atividades como o Domingo de Praça 

e o Projeto Sorrisos entre Letras, encerrá-
mos o atendimento público presencial, foi 
proibida a pesca no açude, foram encerra-
dos os parques infantis e ginásios ao ar li-
vre e ainda os cemitérios da freguesia, que 
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Covid-19

#Vamos todos ficar bem #

foi a medida que mais entristeceu toda a 
comunidade.

Ainda em consequência do estado de 
emergência e por força da legislação em 
vigor, fomos obrigados ao cancelamento 
dos tradicionais festejos em Honra da Pa-
droeira Santa Margarida da Coutada, que 
em situação normal ocorreriam nos dias 
17, 18 e 19 de julho.

Passámos a incluir na nossa rotina ou-
tras medidas preventivas, nomeadamente 
a desinfeção dos espaços públicos e a dis-
tribuição de máscaras, em conjunto com 
a Câmara Municipal. Também as compe-
tências e responsabilidades da Junta de 
Freguesia cresceram, uma vez que nos 
termos do n.º 2 do art. 43º do decreto-
-lei n.º 2-B/2020, o Presidente da Junta de 
Freguesia passou a ter um papel ativo na 
fiscalização dos ajuntamentos e participa-
tivo às autoridades.

Apesar dos tempos difíceis que todos 
passámos (e continuaremos a passar) faze-
mos um balanço positivo, pela solidarieda-
de que observámos e pela forma como a 
maioria da nossa população se portou.

Deixamos aqui um voto de esperança! 
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Informações

Trabalhos de Rua, Obras e Melhoramentos

Apoios à População
A Junta de Freguesia é, como sabemos, 

um ponto de apoio aos nossos cidadãos. 
Apesar das nossas competências distin-

tas, somos todos os dias confrontados 
com necessidades diferenciadas por par-
te da nossa população. São os currículos 

Lavadouro e Fontes Vale Cachorros e S. Pedro 
em Vale de Mestre – Pinturas

Lavadouro e Fonte de S. João em Malpique – Pinturas

Fonte da Ti Ana  – Pereira – Limpeza, reparação 
do tanque e pintura
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Informações

Novo site da Junta de Freguesia

vitae, o preenchimento de documentos 
para a Segurança Social, situações diver-
sas com as Finanças, problemas com con-
tratos da luz e comunicações, as ajudas 
nos pagamentos junto do multibanco, as 
digitalizações de documentos, etc.

Nesta fase de emergência em virtude 
do Covid-19, a Junta de Freguesia nunca 
deixou de prestar o apoio que vem dando 
ao longo destes anos. 

Temos consciência da nossa missão e 
que a nossa ajuda é muito importante e 
sentimo-nos orgulhosos, pois apesar das 
circunstâncias, quem nos procurou não 
ficou sem resposta.

Continuamos a trabalhar para a comu-
nidade, com condicionantes no número 
de entradas e redução de horário, mas 
com o mesmo rigor.

De entre os muitos serviços diferencia-
dos, e porque sempre fazemos um balan-
ço da campanha de IRS, referimos que fo-

ram preenchidas este ano 91 declarações 
de IRS, sendo que 61 foram automáticas.

Em 2010, ao abrigo de fundos comuni-
tários a Junta de Freguesia criou uma pá-
gina na internet que ao longo dos anos se 
tornou obsoleta e pouco prática. As dificul-
dades técnicas e o difícil trato fizeram com 
que as atualizações passassem a ser escas-
sas, pelo que este executivo sentiu necessi-

dade de avançar com outra mais funcional 
e com novas funcionalidades.

Este novo site, que pode ser visitado atra-
vés do link: www.jf-santamargaridacoutada.
pt, ainda está em fase de execução, mas pre-
tende ser uma ferramenta de aproximação 
com a população e com aqueles que que-

rem conhecer um pouco mais da 
nossa freguesia.   Este novo site 
tem uma boa interação para tele-
móveis e permite uma pesquisa 
melhorada nas consultas.

Entendemos que todos juntos 
pensamos e trabalhamos me-
lhor, por isso, façam-nos chegar 
sugestões para que possamos 
aperfeiçoar.
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Informações

SIAC e o Licenciamento de canídeos

No boletim informativo que editámos 
em dezembro do ano passado, demos co-
nhecimento do Decreto-Lei n.º 82/2019 que 
trouxe várias alterações à lei de registo e li-
cenciamento de canídeos e sobre a qual nos 
suscitou muitas dúvidas relativamente ao 
licenciamento dos cães.

Após um período com esclarecimentos 
controversos por parte de várias entidades, 
saiu em 31 de março, pela Lei n.º 2/2020 (Lei 
do orçamento de estado de 2020) um escla-
recimento sobre o assunto. Assim, em com-
plemento à informação publicada anterior-
mente informa-se:
» Os cães registados no SIAC são objeto de licen-
ciamento anual na Junta de Freguesia da área do 
recenseamento do seu detentor;
» Com exceção dos cães perigosos ou potencial-
mente perigosos, o registo inicial no SIAC é váli-

do como licença por um ano a contar da data do 
registo;
» A obrigatoriedade de obtenção de licença anual 
dos canídeos entrou em vigor a 1 de abril de 
2020, pelo que se a licença anterior tiver caduca-
do, deverão tirar a licença o mais rápido possível;
» A emissão da licença, continua dependente de 
vacina antirrábica válida.

A relembrar ainda que todos os cães, ga-
tos e furões têm obrigatoriamente que levar 
um chip e ser registados no SIAC, indepen-
dentemente da idade do animal. Assim:
» Cães nascidos antes de 1 de julho de 2008 até 
25/10/2020;
» Gatos e furões nascidos antes de 25 de outubro 
de 2019, até 25/10/2022;
» Cães, gatos e furões nascidos depois de 25 de 
outubro de 2019, até 120 dias (4 meses após o 
seu nascimento);

Projeto “Memórias e Edificações”
Foi com muita alegria que este exe-

cutivo viu aprovada, por despacho de 
21/04/2020, a sua candidatura feita em 

novembro de 2018 para a execução da 
terceira e última fase deste longo projeto 
onde se prevê a requalificação da Fonte 
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Informações

Atentados ao Ambiente
É com muita tristeza que continuamos 

a assistir a depósitos de lixo no meio da 
natureza. Esta é uma situação difícil de 
compreender, uma vez que o mu-
nicípio tem à disposição de toda a 
população a recolha destes lixos. 
Existem na freguesia, para além 
dos contentores de lixo, ecopontos 
diversos e a recolha dos chamados 
monstros às terças-feiras, em que 
apenas é necessário um telefone-
ma prévio a agendar a recolha.

Apelamos mais uma vez a todos 
para que situações destas deixem 

de acontecer, pois ao sujarmos a natureza, 
estamos a deixar um fardo pesado para os 
nossos filhos e para as futuras gerações.

de Lucas no Cardal e a criação da 
Rota das Fontes da Freguesia de 
Santa Margarida da Coutada.

Este projeto que foi iniciado 
em 2009, visa a valorização e 
conservação da nossa história e 
do nosso património, associado 
à promoção do turismo e de es-
tilos de vida saudável.

Até ao final deste ano, o lo-
cal onde se encontra o poço da 
Fonte de Lucas será requalifi-
cado e modernizado e a bomba de roda 
que atualmente se encontra no Centro de 
Ciência Viva de Constância, regressará no-
vamente ao seu espaço original.

Gostaríamos ainda de conseguir criar 
um pequeno museu com os utensílios 
que os nossos avós usaram para a recolha 
e transportes das águas das fontes, pelo 
que deixamos um desafio a quem tiver 
cântaros (de barro ou plástico), cochos, 
fotografias e/ou outros e que não se im-

portem de doar à Junta de Freguesia, para 
que possam ser expostos neste pequeno 
museu.

Ao mesmo tempo que esta obra se es-
tiver a desenvolver, será marcado todo o 
percurso que fará parte da Rota das Fon-
tes da Freguesia, que poderá ser feita pe-
los amantes das caminhadas. Esta Rota 
fará parte das muitas centenas por todo o 
país e será devidamente homologada pela 
Federação de Montanhismo e Campismo.
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Prestando Contas

Apoios Financeiros Atribuídos

Atividades Administrativas

Data da 
Deliberação Nome da entidade Montante 

(€) Finalidade

JANEIRO Rancho Folclórico “Os Camponeses” 1.000 Apoio a ensaios (De janeiro a dezembro)

JANEIRO Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos” 500 III e última fase das obras de remodelação 
do edifício polivalente / sede

MARÇO Agrupamento de Escolas de Constância 
— Turma 10º Ano 100 Projeto EDP Partilha com Energia — Intercâmbio 

Jovens Portugueses — Equipa Modelos Constância City

ABRIL Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância 200 Reparação de ambulância de socorro

PROTOCOLO Associação Filarmónica Montalvense 
24 de Janeiro 250 Projeto ABC da Música

(2ª Tranche - ano letivo 2019/2020)

JUNHO Agrupamento 707 de Santa Margarida 
— Corpo Nacional de Escutas 1.000 Aquisição de contentores e esquentadores para 

o Campo de Atividades Chefe Almeida

Total apoios atribuídos no semestre 3.050,00 €

N.º Docs. Emitidos
Atestados e Declarações 66

Fotocópias 

A particulares ~ 590

- APEEAVEC / CESM = 60
- Catequese = 129
- Paróquia / Comissões Fabriqueiras = 500
- BVC = 100
- BVC (Formação) = 253
- SRP = 107
- Grupo R. D.  “Os Relâmpagos” = 352
- UJM = 100
- Assoc. Caçadores PCR = 38
- Associação C. D. Santo António = 100
- ACDA = 16

1.735

Alvarás
e Averbamentos

Cemitério Paroquial de Santa Margarida 1 Averb. Sepultura
Cemitério da Portela 2 Concessões Sepultura

Licenças
Canídeos 21
Atividades ruidosas de carácter temporário 1

Outros - Serviços de 
apoio à população

IRS – Modelo 3
Preenchimento de impressos diversos - SS
e/ou Outros

91

23
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Assembleia de Freguesia

Assembleia n.º 1/2020 - Ordinária
02 de junho de 2020

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 2019 – aprovado por unanimidade;

Ponto 2 -  Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão Orçamental do ano 
2020 e correspondentes Revisões ao Plano Plurianual de Investimentos 
(PPI) e Plano de Ações Mais Relevantes (PPA) – aprovado por unanimida-
de;

Ponto 3 -  Análise, discussão e eventual aprovação da Tabela Geral de Taxas e Licen-
ças da Freguesia de Santa Margarida da Coutada – aprovado por unani-
midade;

Ponto 4 -  Análise, discussão e eventual aprovação da proposta de Contratação 
Administrativa Plurianual – aprovado por unanimidade;

Ponto 5 -  Ratificação do Protocolo de cedência de Instalações para o Projeto 
Dress a Girl (inserido na ordem de trabalhos por votação) – aprovado 
por unanimidade;

Ponto 6 -  Ratificação do Regulamento do Código de Conduta (inserido na ordem de 
trabalhos por votação) – aprovado por unanimidade;

Ponto 7 -  Ratificação do Plano de Contingência para o Covid-19 (inserido na ordem 
de trabalhos por votação) – aprovado por unanimidade;

Ponto 8 -  Análise, discussão e eventual aprovação da junção das sessões ordiná-
rias da Assembleia de Freguesia dos meses de abril e junho, na sessão de 
02/06/2020, nos termos da informação da DGAL de 29 de maio de 2020 
(inserido na ordem de trabalhos por votação) – aprovado por unanimi-
dade;

Ponto 9 -  Apreciação da informação escrita do Presidente;
Ponto 10 -  Outros assuntos de interesse para a freguesia;
Ponto 11 -  Período reservado à intervenção do público – não foi recebida qualquer  
                       participação ou pedido de esclarecimento.
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Passatempo

E porque este foi um semestre difícil para os nossos meninos, que se têm portado como 
verdadeiros heróis ao ficar em casa, deixamos aqui um pequeno passatempo.

Passatempos para os mais Pequenos




