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Iniciando

Caros/as Fregueses
Como é natural, e dita o calendário, en-

tramos nos meses de verão, momento pelo 
qual alguns de nós ambicionamos, e que 
ao longo do ano, vamos organizando e pla- 
neando para assim podermos ter as férias 
que desejamos e merecemos, e que conse-
guimos!

Também estamos nos meses das festas 
e romarias às quais a nossa freguesia não 
é alheia. Vêm aí as festas da freguesia, em 
honra da nossa padroeira, Santa Margarida 
da Coutada, nos dias 17/18/e 19 de julho.

A Junta de Freguesia preparou este 
evento consciente de que não agradará a 
todos, mas esperando que na generalidade 
vos atraiam! 

Esperamos sinceramente, que grande 
parte de vós possa dizer “presente” neste 
evento, que, para além dos fins de lazer e 
convívio, pretende contribuir para o im-
pulso do movimento associativo, pois são 
essas pessoas que abnegadamente traba-
lham para o outro também se envolvem 
nesta festas e assim conseguem algum “en-
caixe”  financeiro naquilo que são as suas 
atividades

Como sempre, no domingo, dia 19 de 
julho, ao final da tarde será o ponto alto 
das nossas festas com a habitual procissão 

em honra de Santa Margarida da Couta-
da, Padroeira da nossa Freguesia. À noite, 
a já tradicional festa de folclore, voltará a 
marcar presença.

Mudando de assunto, e porque haverá 
outras realidades a marcar a vida na nossa 
comunidade, aproveito este momento para 
partilhar convosco outro grande aconte-
cimento que vai abranger a nossa fregue-
sia, e que será o exercício militar Trident  
Juncture 2015.

 Este será um exercício da Nato, que de-
correrá, entre outubro e novembro onde 
cerca de 5000 militares complementarão a 
sua formação. Como acreditamos que a for-
mação destes homens e destas mulheres, 
também poderá incluir alguns momentos 
de lazer, também será certo que serão bem 
recebidos na nossa freguesia onde poderão 
conhecer aquilo que temos de melhor: a 
hospitalidade e a simpatia das pessoas que 
somos todos nós!!

Por fim, desejo a todos vós um bom ve-
rão, com muita saúde e alegria e capacida-
de para aproveitar as coisas boas que a vida 
nos dá, e enfrentar as coisas menos boas 
com força e coragem!

        
António Pinheiro          
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Atividades desenvolvidas

Após muito trabalho e em-
penho de diferentes entidades, 
finalmente existe na nossa fre-
guesia a resposta social pela 
qual há décadas se lutava.

A Santa Casa da Misericór-
dia de Constância inaugurou 
oficialmente este equipamen-
to no dia 14 de março, apesar 
de já ter entrado em funciona-
mento em finais do ano pas- 
sado.

Esta obra, com um investimento financei-
ro imenso (cerca de dois milhões e trezentos 
mil euros), dotou a freguesia de Santa Mar-
garida da Coutada de um lar que tem capa-
cidade para 40 utentes.

A Junta de Freguesia, com uma disponi-
bilidade financeira diminuta, envolveu-se 
sempre que foi possível, em ações solidárias 

O Lar de Idosos de Santa Margarida

com o objetivo de apoiar na implementação 
desta infraestrutura. 

As ações foram muitas e destacamos tam-
bém a contribuição que muitas pessoas da 
nossa comunidade quiseram dar, de diversas 
formas. Registe-se ainda a envolvência do 
movimento associativo nas atividades que 
decorreram na inauguração do Lar.

Como dita a tradição, no início de cada 
novo ano, entre os dias seis e vinte de ja-
neiro cantam-se os Reis, desejando um 
bom ano a todos e em especial àqueles que 
abrem as suas portas, e recebem com ale-
gria e emoção. É 
para manter esta 
memória que o 
Centro Escolar de 
Santa Margarida 
continua a promo-
ver esta atividade 
com as crianças e 
foi essa a memória 
que as crianças e a 
comunidade fize-

Cantar os Reis
ram renascer com esta atividade. Recorde-
-se também as iniciativas desta natureza 
que são promovidas por algumas associa-
ções da nossa freguesia.

Bem Hajam!!
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Atividades desenvolvidas

Carnaval
Antes do início de um período de priva-

ção e recolhimento interior, que se desen-
volve antes da Páscoa, é o tempo de folia e 
festividade. É o Carnaval!

Este ano, o Carnaval, ou Entrudo, como 
também se diz, foi assinalado no dia 17 de 
fevereiro. A comunidade educativa da nossa 
freguesia, mais uma vez, cumpriu a tradição 
e envolveu todos em momentos de alegria e 
brincadeira.

No dia 8 de março assinala-se o Dia Inter-
nacional da Mulher, não porque sejam mais 
ou menos relevantes que os homens, mas 
porque a determinada altura da nossa histó-
ria, se reconhece que é tempo de se pôr fim 
às diferentes formas de discriminação para 
com as mulheres, certas situações ainda per-
manecem, é certo, mas como o caminho se 
faz caminhando, a Junta de Freguesia assina-
lou essa data, com alegria e sorrisos. Houve 
um almoço, um bailarico, flores e poesia.

Esta iniciativa é fácil de desenvolver, mas 
o cerne da questão, a discriminação, essa é 
que é preciso combater, com mulheres e ho-
mens empenhados!

Dia Internacional da Mulher
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Atividades desenvolvidas

Quarenta e um anos de Abril....
Quarenta e um anos após a revolução dos 

cravos, assinala-se a data recordando um 
tempo que não foi fácil e que foi marcado, 
entre outras situações, por uma Guerra Co-
lonial que atingiu quase todas as famílias do 
nosso país.

Hoje, não sabemos se a vida é mais fácil, 
mas temos a certeza de que é diferente!

Para que não nos esqueçamos desse tem-
po que faz parte da nossa história e de cada 
um de nós, a Junta de Freguesia à seme-
lhança daquilo que tem feito noutros anos, 
continua a marcar essa data com diversas 
iniciativas:

– O Içar da Bandeira, com a presença da 
Banda da Associação Filarmónica Montal-
vense 24 de Janeiro, tocando o Hino Nacio-

Comemorações do 25 de Abril

nal, e os Bombeiros Voluntários de Constân-
cia em parada;

– Distribuição simbólica de cravos pelos 
convidados e população presente;

– Um percurso pedestre pela freguesia, do 
qual se destacam as zonas do ladeirão (entre 
Aldeia e Malpique) e da Pinheira Francesa.

– Um almoço-convívio, o qual decorreu 
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Atividades desenvolvidas

Assinalar o Dia Mundial é o reconheci-
mento de que, de facto, o melhor do mundo 
são as crianças!

Conjuntamente com a Associação de  
Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento de Escolas do Concelho de 
Constância, desenvolveram-se diversas 
atividades no CESM. Essas brincadeiras 

Dia Mundial da Criança
transformaram esse dia num dia diferente 
e especial. Um dia em que se divertiram  
“à grande”!

No entanto, não podemos esquecer que 
nem todos os meninos e meninas do mun-
do podem sorrir, e é também por esses que 
a solidariedade deve fazer parte do nosso  
dia-a-dia e de diversas formas.

na antiga Casa do Povo, e resultou de uma 
parceria entre a Junta de Freguesia e Asso-
ciação Cultural e Desportiva Aldeiense;

– Já à noite, e também dinamizado por 
outra associação da nossa freguesia, Socie-

dade Recreativa Portelense, foi possível as-
sistir a uma noite de fados numa sala onde 
se sentia o carinho, o bom gosto, e a vontade 
de fazer bem, da recente equipa que enca-
minha esta casa!
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Informações

A Junta de Freguesia, dando continuida-
de àquilo que é a sua missão, auxiliou mais 
uma vez aqueles que a ela se dirigiram, e aju-
dou no processo de entrega da declaração 

Apoios à População
mod. 3 do IRS, referente aos rendimentos do 
ano 2014. Este ano foram 128 agregados fa-
miliares a beneficiarem desta preciosa cola-
boração da Junta.

Com o objetivo de conferir alguns me-
lhoramentos na zona do logradouro da So-
ciedade Recreativa Portelense, a sua direção 
manifestou as dificuldades inerentes a esse 
processo. 

A Junta de Freguesia colaborou com a co-
letividade e, foi possível, através do apoio da 
Companhia de Engenharia do Campo Militar 
de Santa Margarida desenvolver esses traba-
lhos. Assim, deixamos aqui publicamente, 
um especial agradecimento ao Campo Mi-
litar, na pessoa do Sr. Major-General o qual 
permitiu que os melhoramentos em questão 
sejam uma realidade.

Melhoramentos do logradouro
da Sociedade Recreativa Portelense
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Informações

Campanha de vacinação antirrábica
Decorreu nos passados dias 16 e 17 de 

junho, mais uma campanha de vacinação 
antirrábica na freguesia de Santa Margarida 
da Coutada. 

A vacina contra a raiva é uma importante 
ferramenta de combate desta doença que 
pode ser transmitida 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.

Se atualmente há vacinas cuja validade 
pode ser de dois e três anos, o mesmo não 
acontece com as licenças. 

Assim recordamos a obrigatoriedade 

dos canídeos terem licença anual e ape-
lamos aos proprietários de cães que cum-
pram com mais esta responsabilidade  
legal!  

Esclarece-se que todos os canídeos com 
idade entre 3 e 6 meses devem ser regista-
dos na Junta de Freguesia da sua residência. 
Após 1 ano de idade passa a ser obrigatória 
a obtenção de licença todos os anos. O não 
cumprimento destas normas incorre numa 
contraordenação punível com coima que 
vai desde os 25 € aos 3740 € para os par-
ticulares, e 44890 € para pessoas coletivas.

Aproveitamos este momento para agra-
decer àqueles que, em cada localidade, 
colaboraram com a Junta de Freguesia, na 
implementação desta ação.

Muito se tem dito sobre a colocação de 
telefone público no lugar da Portela. Sobre 
este assunto esclarecemos que a colocação 
deste equipamento ocorreu após contacto 
da PT com a Junta de Freguesia, solicitan-
do que indicássemos um local abrigado e 
acessível 24 horas por dia, para colocação 
do telefone.

A determinação de que haveria de ser 
colocado mais um telefone público na fre-
guesia está dependente do número de 
habitantes pelo que a empresa teria de co-
locar mais um telefone no nosso território. 
Sobre este assunto, a Junta de Freguesia, 
apenas foi ouvida sobre a possível localiza-
ção.

Telefone público
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Informações

Prestando contas
Subsídios atribuídos 

janeiro

janeiro

janeiro

janeiro

março

abril

abril
abril

abril
abril

maio

junho
junho
junho
junho

junho

junho
junho

Associação Filarmónica Montalvense

Rancho Folclórico “Os Camponeses”

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”

Grupo Cultural Emoções de Malpique

Corpo Nacional de Escutas
- Agrupamento 707

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”
Sociedade Recreativa Portelense

Sociedade Recreativa Portelense
Sociedade Recreativa Portelense

Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Agrupamento de Escolas

de Constância
Sociedade Recreativa Portelense

Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”
Rancho Folclórico “Os Camponeses”

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”

União Jazz Malpiquense

União Jazz Malpiquense
Fábrica da Igreja de Malpique

Data da
Deliberação Nome da entidade Montante (€) Finalidade

500

960 

660

840

50

300 

125 
100

125
540

50

100
100
350
300 

75

50
100 

5.325

Projeto ABC da Música 
(2ª e 3ª Tranche 

do ano letivo 2014/2015)
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)
Atividade Rally d’Alcateia

Obras de conservação e ampliação do 
edifício de apoio ao parque – AM1
Comemorações do 38º Aniversário

Aquisição de equipamentos /
/ mobiliário 

Comemorações do 80º Aniversário
Ginástica de manutenção – 60 €/mês
(De março a dezembro- excp agosto)

Comemorações do Dia Mundial
da Criança

Noite de Fados no 25 de Abril
Feira do Livro 2015

30.º Festival Nacional de Folclore
Obras de conservação e ampliação do 

edifício de apoio ao parque – AM2
Aquisição de plasma para a sala

de convívio
Mega Aula Zumba

Apoio à Procissão de São João (Banda)

Troféus atribuídos
- Casa do Povo de Montalvo (7º Passeio de Cicloturismo)
- União Jazz Malpiquense (Pesca);
- Sociedade Recreativa Portelense (Pesca);
- Casa do Povo de Montalvo (6º Torneio de Futebol 

Juvenil);
- Associação Cultural Desportiva Aldeiense (Pesca);
- Grupo Cultural Emoções de Malpique (Pesca).

Outros apoios concedidos
Grupo Recreativo Desportivo “Os Relâmpagos” de Vale de 
Mestre;

- Limpeza de ervas no recinto do Grupo; 
- Transporte de equipamentos de cozinha doados, de 

Abrantes para as instalações do Grupo;
- Isenção do pagamento das taxas sobre a emissão 

de serviços diversos, como certificação de documentos, 

TOTAL
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Informações

Atividades Administrativas

emissão de declarações e de licenças de atividade ruidosa 
de carácter temporário;

Sociedade Recreativa Portelense
- Limpeza de ervas na zona circundante ao polidespor-

tivo e retaguarda da Sociedade;
- Intervenção no pedido de apoio ao CMSM para os 

trabalhos de terraplanagem e acalcamento de terras;
- Isenção do pagamento das taxas sobre a emissão de 

declarações e da licença de atividade ruidosa de carácter 
temporário;

Paróquia da Freguesia de Santa Margarida da Coutada 
e Comissões Fabriqueiras de Malpique e Portela;

- Cedência da sala de formação (antigo Jardim Infância 
de Aldeia) para o funcionamento da catequese;

- Caiação da Igreja de S. João em Malpique;
- Limpeza de ervas e caiação de muros no logradouro 

da Igreja de S. Pedro, na Portela.

Associação “Os Quatro Cantos do Cisne”
- Limpeza da zona circundante da sede da Associação, 

com remoção de ervas e entulhos;
- Empréstimo do palco para a atividade do dia 5/Junho 

em Montalvo;
- Isenção do pagamento das taxas sobre a emissão de 

declaração e da licença de atividade ruidosa de carácter 
temporário;

Associação Humanitária dos Bombeiros V. de Constância
- Empréstimo do palco para o evento dos dias 5 e 6/

junho.

Associação Humanitária de Montalvo
- Empréstimo do palco e do estrado (dancing) para as 

atividades dos dias 14/março, 16 e 17/maio, 13/junho;

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;

- Cedência do autocarro e isenção do pagamento dos 
quilómetros percorridos, nas diversas atividades organi-
zadas pela Junta; 

- Colaboração do Eng. Tiago na realização do passeio 
pedestre inserido nas Comemorações do 25 de Abril.

Bombeiros Voluntários de Constância
– Guarda de Honra no hastear das Bandeiras nas Co-

memorações do 25 de Abril.

Fotocópias 
A particulares ..........................................................................................................................................................  880
A Associações/Coletividades/Escolas

– Centro Escolar Sta. Margarida (Pré-escolar) ...................................................................................   89
– Centro Escolar Sta. Margarida (1º Ciclo)...........................................................................................  1.007
– Centro Escolar Sta. Margarida (Apoio Escolar) ..............................................................................  297
– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (ATL) ..............................................................................  205
– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Música) .......................................................................  48
– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Inglês) .........................................................................  95
– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Expressões) ...............................................................  116
– Catequese ...................................................................................................................................................  240
– Paróquia / Comissões Fabriqueiras da Portela e Malpique .......................................................  11
– Universidade Sénior de Constância ..................................................................................................  900
– Bombeiros Voluntários de Constância .............................................................................................  64
– Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos”  ............................................................................................  1260
– Grupo Cultural Emoções de Malpique .............................................................................................  236
– Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Malpique.......................................................................  435
– Escuteiros – Agrupamento 707 ...........................................................................................................  50
– Associação Cultural e Desportiva de Santo António  .................................................................  80

Total ........................................................................................................................  6.013
Atestados, Declarações e Certidões ................................................................................................................................  131
Alvarás, 2as vias e averbamentos .......................................................................................................................................   6
Licenças

Canídeos ..........................................................................................................................................................  60
Atividades ruidosas de carácter temporário .......................................................................................  3
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Informações

Concursos de Pesca – Açude
08/03/2015 – Linha Flutuante - Tramagal

14/03/2015 – Sindicato dos Bancários de Tomar

03/04/2015 – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Chamusca 

17/05/2015 – Sociedade Recreativa Portelense

24/05/2015 – ACLAMA Martinchel

31/05/2015 – União Jazz Malpiquense

07/06/2015 – Associação Cultural Desportiva Aldeiense 

10/06/2015 – Associação Convívio Lamacheira – Barca 

14/06/2015 – Sociedade União Crucifixense

20/06/2015– CDCR dos CTT de Santarém

21/06/2015 – Clube de Pesca da Golegã

28/06/2015 – Grupo Cultural Emoções de Malpique

Total ....................................................................................12

Assembleia de Freguesia
Assembleia n.º 1/2015 - Ordinária

16 de abril de 2015

EDITAL
Ordem de Trabalhos

1 – Análise, discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas e do Relatório de Gestão e Ativi-
dades do ano 2014 – aprovado por unanimidade;

2 – Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão Orçamental e das alterações ao Plano Plu-
rianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes do ano 2015 – aprovado por unanimidade;

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

Assembleia n.º 2/2015 - Ordinária
19 de junho de 2015

EDITAL
1 – Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos do 

ano 2015 – aprovado por unanimidade;
2  – Apreciação da informação escrita do Presidente;
3 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia
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Associativismo

Associações e Coletividades da Freguesia
– Atividades culturais e desportivas realizadas

– Rancho Folclórico “ Os Camponeses de  
Malpique”

Semanal/quinzenal – Ensaios de prepa-
ração do grupo representativo e de formação 
para novos componentes.

Anual – Demonstrações Etno-folclóricas em 
diversas datas e vários locais. 

14 de março – Atuação na Inauguração do 
Lar de Idosos da Freguesia de Santa Margarida.

3 a 6 de abril – Participação nas Festas em 
Honra de N. Sra. da Boa Viagem, em Constân-
cia, com uma tasquinha e organização da Tarde 
de Folclore das Festas do Concelho.

9 de maio – Noite de Fados.

– Associação Popular e Social de Cons-
tância

De janeiro a junho – Aulas diárias das se-
guintes disciplinas: Teatro, Yoga, Música, Infor-
mática, Inglês e Artes Decorativas. 

28 de fevereiro – Festa de Aniversário da 
Associação Popular e Social de Constância

14 de março – Atuação da Tuna USC na 
Inauguração do Lar de Idosos da Freguesia de 
Santa Margarida.

21 de março – Dia do Aluno Sénior – Vila 
Nova da Barquinha (Peddy papper, actuações 
de nossas congéneres, atuação da nossa tuna)

03 a 06 de abril – Dinamização de quer-
messe, salão de chá, e dinamização de cabaz 
da Páscoa, durante as Festas de Nossa Senhora 
da Boa Viagem.

17 de maio – Atuação da Tuna na Festa 
de Aniversário da Associação Humanitária de 
Montalvo.

30 de maio – Participação na palestra, acer-
ca da Associação Popular e Social de Constân-
cia – Universidade Sénior de Constância no Fó-
rum Associativo no âmbito das Comemorações 
do Dia Nacional das Coletividades.

31 de maio – Atuação da Tuna da USC nas 
Comemorações do Dia Nacional das Coletivi-
dades – PASM.

06 de Junho – Atuação da Tuna USC – Cru-
zeiro Religioso e Cultural do Tejo.

09 e 10 de junho – Dinamização de banqui-
nha de biscoitos quinhentistas nas Pomonas 
Camonianas.

13 de Junho – Piquenique de Alunos de In-
formática Pólo de Santa Margarida - PASM.

– União Jazz Malpiquense
Semanal – Caminhadas ao Luar pela Fre-

guesia todas as sextas-feiras desde 5 de junho.
Semanal – Aulas de Zumba todas as terças 

e quintas-feiras.
Semanal – Aulas de Kajukembo às segun-

das e quartas-feiras
14 de fevereiro – Baile de Carnaval.
15 de fevereiro – Desfile de Carnaval.
29 de março – Excursão a Fátima (Via-Sacra 

ao Vivo).
4, 5 e 6 abril – Participação nas Festas do 

Concelho com um Quiosque de Bebidas. 
1 de maio – Aniversário da Coletividade.
31 maio – Concurso de Pesca no açude de 

Santa Margarida.

– Associação Cultural e Desportiva Al-
deiense

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

diversas datas e vários locais. 
28 de fevereiro – Baile da Velha.
14 de março – Atuação da Classe de Ginás-

tica na Inauguração do Lar de Idosos da Fre-
guesia de Santa Margarida.

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

20 de junho – Fogueiras de S. João.
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Associativismo

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

Semanal – Ginástica de manutenção, se-
gundas e quartas-feiras.

14 de março – Atuação da Classe de Ginás-
tica na Inauguração do Lar de Idosos da Fre-
guesia de Santa Margarida.

28 de março – Passeio Pedestre, seguido de 
almoçarada.

3 a 6 de abril – Participação nas Festas em 
Honra de N. Sra. da Boa Viagem, em Constância 
com um quiosque de venda de bebidas.

18 e 19 de abril – Comemorações do 38.º 
Aniversário do GRDVM.

2 de maio – Passeio de Cicloturismo.
26 a 28 de junho – Festejos Anuais.

– Sociedade Recreativa Portelense
Semanal – Ginástica de manutenção, au-

las de ginástica de manutenção às segundas e 
quartas-feiras.

14 de março – Atuação da Classe de Ginás-
tica na Inauguração do Lar de Idosos da Fre-
guesia de Santa Margarida. 

14 de março – Apresentação do Teatro  
“A menina e a maçã”.

12 de abril – Dia Mundial da Saúde (pro-
moção de sessão informativa, caminhada e ras-
treios, com o apoio dos Bombeiros Voluntários 
de Constância)

25 de abril – Noite de Fados (incluído nas 
Comemorações do 25 de Abril)

17 de maio – Concurso de Pesca no Açude 
de Santa Margarida. 

– Grupo Cultural “Emoções de Malpique”
Anual – Ensaios do Grupo de Música Popu-

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

tas e vários locais.
janeiro – Cantar as Janeiras.
14 de março – Participação na Inauguração 

do Lar de Idosos da Freguesia de Santa Marga-
rida com a atuação do Grupo.

15 de maio – Teatro de variedades. 
28 de maio – Convívio piscatório, no Açude 

de Santa Margarida da Coutada.
21 de junho – Marchas Populares

– Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância

Anual – Socorro à população e transporte 
de doentes.

Anual – Formação contínua do Corpo Ativo 
da corporação e realização de simulacros nas 
indústrias do concelho.

1 de fevereiro – Matiné de Fados.
8 de março – 1º Passeio de Todo-o-Terreno.
3 a 6 de abril – Participação nas Festas em 

Honra de N. Sra. da Boa Viagem, em Constância 
com uma tasquinha de comes e bebes.

6 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 no hastear das 
Bandeiras nas Comemorações do 25 de Abril, 
nas Juntas de Freguesia do Concelho.

2 de maio – 1ª Descida de Canoa Solidária.
9 de maio – Comemorações do 90º Aniver-

sário da Associação Humanitária, com roma-
gem aos cemitérios, sessão solene de entrega 
de medalhas e jantar-convívio.

31 de maio – 1º Passeio Motard
5 e 6 de junho – Arraial Popular com a pre-

sença especial de Nel Monteiro.

– 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 Constância;

Anual – Intercâmbios de Jovens.
3 a 6 de abril – Participação na Festa em 

Honra de N. Sra. da Boa Viagem, em Constância.
5 de junho – Convívio Motard, em colabo-

ração com o Clube Vikings Lvsitanvs.
3 de junho a 31 de agosto – Feira do Livro 

2015.
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O Nosso Património

Nesta edição do Boletim da Junta de Fre-
guesia iremos abordar a Igreja de S. Pedro.

O processo de construção deste espaço 
religioso, resultou do desafio do pároco de 
então. A crença em Nossa Senhora de Fátima 
e as orações do mês de maio impulsionaram 
o processo.

O povo aceitou com empenho a ideia e 
pôs mãos à obra. Primeiro achou-se que a lo-
calização ideal seria junto da Escola Primária, 
onde a amplitude da vista era melhor, mas, 
depois da Casa Falcão Themudo ter ofereci-

 Igreja de S. Pedro – Portela
do o terreno, optou-se por concluir o projeto 
no local onde hoje o podemos ver.

Também aqui, os militares desempenha-
ram um papel importante tanto no movi-
mento de terras, como na construção de um 
muro de suporte, e ainda no acompanha-
mento da construção do edifício.

Em 1970, no dia de S. Pedro, colocou-se a 
primeira pedra, e, em 1973, D. Agostinho de 
Moura, bispo da Diocese de Portalegre, inau-
gurava a Igreja, onde ainda hoje se celebra a 
palavra.

Horário de Funcionamento:
De 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Manhã - 09h00 às 12h30
Tarde - 13h30 às 17h00

3ª feira
Manhã - Encerrado para serviços no exterior
Tarde - 13h30 às 17h00

Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada

Executivo:
3ª e 5ª feiras
De maio a setembro  -  das 20h30 às 22h00 
De outubro a abril  -  das 20h00 às 21h30 

Rua dos Combatentes, 10 | 2250-366 Santa Margarida da Coutada
Telef.: 249 736 215 /  969 254 506 

-  Fax: 249 736 467: 
Email: jfstamargarida@mail.telepac.pt

Site: www.jf-santamargaridacoutada.pt



Feliz Natal

e Próspero Ano Novo

 

      BEBIDAS - PETISCOS - MÚSICA E BOM AMBIENTE                                 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO F. S. MENDES PRODUÇÕES 

APOIOS: 
 




Associações e Colectividades da Freguesia 

Bombeiros Voluntários de Constância 

A ORGANIZAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER ACIDENTE QUE POSSA OCORRER DURANTE OS FESTEJOS 

O PROGRAMA PODE SER ALTERADO POR QUALQUER MOTIVO IMPREVISTO 

Dia 17 Julho / Sexta-feira 
 
18H30   Exposição e venda de artesanato da 
Freguesia; 

21H30   Abertura da quermesse 

22H00   Início do arraial com o conjunto musical 
Remédiu Santu 

 
 
 
 

Dia 19 Julho / Domingo 
 
 

08H15  Convívio de pesca desportiva Interassociações 

09H00 às 12H00   “Domingo de Praça”, no Largo Dr. 
Pratas Moura com os comerciantes e artesãos do 
Concelho; 

10H00  Arruada pelos lugares da freguesia com 
saudação à população pela Banda da Associação 
Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro; 

15H00  Exposição e venda de artesanato da Freguesia; 

18H00  Missa na Igreja Matriz de Santa Margarida da 
Coutada, seguida de procissão; 

19H00  Abertura da quermesse; 

21H30  Noite de folclore com:  

 Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Camponeses” de Vale das Mós 

 Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Malpique 
 
 

Dia 18 Julho / Sábado 
 

10H00   Início da III Descida de carrinhos de 
rolamentos, organizada pela ACDA  

Descrição: 
10H00 – Descida da Rua da Fé (Malpique) 
13H00 – Intervalo para Almoço 
16H00 – Descida da Rua dos Combatentes 

(Aldeia) 

(ver programa específico) 
 

18H00     Zumba 

18H30   Exposição e venda de artesanato da 
Freguesia; 

21H30    Abertura da quermesse 

22H00   Início do arraial com o conjunto 
musical Ponto G; 

 
 
 

AUTO-BRITES 
Santa Margarida Coutada 

 


