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Nota de Abertura

Caros(as) fregueses(as)

Dezembro leva-nos inevitavelmente ao 
sonho de meninos quando, nos intervalos 
da escola entre os amigos e família co-
mentávamos o que seria este ano a pren-
da de Natal.

Passados estes anos, adultos, e já com 
outra mentalidade, continuamos a sonhar 
e a acreditar que o Pai Natal nos traga tudo 
o que alguns políticos da “nossa praça” nos 
têm tirado, tanto no privado como, neste 
caso, às Juntas de Freguesia do nosso País 
que vivem cada vez com mais dificuldades, 
fazendo algum esforço financeiro para ge-
rir e honrar os seus compromissos. Natu-
ralmente que estamos bem acordados, e a 
trabalhar de forma a que juntos, consiga-
mos levar a água ao nosso moinho. Temos 
ideias para a freguesia, projetos, mas te-
mos que ter paciência, e, sobretudo, saber 

esperar pelas oportunidades que possam 
vir e que esperamos que venham, dos fi-
nanciamentos habituais. Temos a fonte de 
Lucas na Portela para concluir, da qual já 
temos o projeto pronto há alguns meses, 
os ginásios ao ar livre para colocar em lo-
cais pré definidos. Comprámos a carrinha 
de caixa aberta, que era uma necessida-
de, pois como é do vosso conhecimento, 
o nosso parque automóvel era composto 
pelo tratocarro e o outro mais pequeno, 
os quais, talvez pelas horas de trabalho 
já estavam mais tempo parados que a 
trabalhar. Realizámos ao longo do ano as 
atividades a que nos propusemos e assim 
queremos continuar. 

Termino desejando a todos(as) um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo. 

António Pinheiro                                                                                                          
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A Voz dos Eleitos

Aproveitando a época que se aproxima, 
julgo ser oportuno endereçar-vos, uma 
mensagem de esperança e de solidarie-
dade.

Após um ano de lutas e dedicação, che-
gamos à quadra natalícia, um tempo para 
refletirmos e nos confraternizarmos. Inde-
pendentemente da fé de cada um, o Natal 
é um momento especial, de renovação, de 
luz, de expressar solidariedade a todas as 
pessoas.

Para além da dimensão festiva desta 
data, faço votos para que este período, 
proporcione a todos, um espaço de paz e 
de reflexão relativamente às relações que 
mantemos com os outros e com a comuni-
dade a que pertencemos.

Julgo que hoje e, mais do que nunca, 
a nossa sociedade precisa de um renova-
do espírito de filantropia e solidariedade. 
Através de atos simples podemos me-
lhorar a vida do nosso próximo, da nossa 
Freguesia, do nosso Concelho e do nosso 

País. Ao fazê-lo estamos a contribuir para 
uma sociedade melhor e mais justa.

Também para os nossos emigrantes, 
que trabalham fora do seu País, quero 
partilhar com todos eles, esta quadra e 
dizer-lhes que, apesar de distantes fisi-
camente estão nos corações dos seus fa-
miliares, mas também de todos os seus 
conterrâneos, desejando-lhes as maiores 
felicidades.

O ser humano tem por si só capacida-
des suficientes para superar as maiores di-
ficuldades, e vencer todos os obstáculos.

Porque sou otimista, e porque acredito 
na intrínseca generosidade e determina-
ção dos cidadãos, tenho a certeza que este 
Natal proporcionará as condições ideais, 
para iniciarmos um Novo Ano com espíri-
to positivo e com uma renovada energia 
para os desafios que se avizinham futura-
mente.

Desejo-vos um Feliz Natal e um Próspe-
ro Ano Novo de 2015. 

José Manuel Ricardo
Assembleia Freguesia
Partido Socialista

Caras amigas e amigos,
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Atividades desenvolvidas

3.1 | Encerramento do ano letivo

Agora que já se reiniciaram as atividades 
letivas, não deixamos de recordar a festa 
que animou as crianças da nossa freguesia, 
e fizeram com que fossemos transportados 
para o mundo de magia e felicidade que an-
tecedeu as férias de verão. No Centro Escolar 
de Santa Margarida decorreu o momento 
em que se deu por findado um ano de árduo 
trabalho, compensado com esses momen-
tos de felicidade.

Este evento foi possível com a colabo-

ração de todos, tendo também a Junta de 
Freguesia, cooperado com algum apoio lo-
gístico.

3.2 | Festas da Freguesia
Entre distintas atividades, decorreram, 

nos dias 18, 19 e 20 de julho, as festas em 
honra da protetora da freguesia, Santa 
Margarida da Coutada.

De entre as diversas os momentos que 
engrandecem este evento, são relevantes 
a singular mostra de artesanato, reconhe-
cendo especialmente o mérito de artesãos 
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Atividades desenvolvidas

da nossa freguesia. Os bailaricos não fal-
taram, abrilhantados por animados con-
juntos e os petiscos também fizeram parte 
dos convidados dos animados arraiais. 
O Grupo R. D. de Vale de Mestre “Os Re-
lâmpagos” e os Bombeiros V. Constância 
cuidaram das comedorias mais salgadas, 
tendo os docinhos ficado a cargo da Asso-
ciação C. D. Aldeiense. Já a quermesse foi 
dinamizada pela recentemente, e em boa 
hora, reativada, União Jazz Malpiquense.

No sábado, dia 19, salientamos a ousa-
dia da divertida corrida de carrinhos de 
rolamentos, organizada pela Associação 
C. D. Aldeiense. Felicitamos a coragem dos 
participantes.

Já no domin-
go, ponto alto 
dos festejos, a 
manhã como vem sendo hábito, come-
çou bem cedo com o concurso de pesca 
interassociações, cuja equipa vencedora 
foi a Associação C. D. de Santo António e o 
maior exemplar pescado por Diogo Almei-
da, com 3650 gr.

A tradicional arruada com a presença 
dos eleitos locais, visitou todos os lugares 
da freguesia, tendo culminado no Lar-
go Dr. Pratas de Moura, onde foi possível 
assistir ainda à apresentação de alguns 
temas musicais, pela banda do nosso con-
celho, que tem vindo a contribuir para o 
sucesso da iniciativa.

Destacamos este ano a realização da 
primeira venda de produtos da nossa ter-
ra, dinamizada pelas pequenas economias 
familiares, e não só!

A motivação principal destes festejos 
tem o seu momento maior nas cerimónias 
religiosas. No domingo, dia 20, dia de San-
ta Margarida da Coutada, decorreu a euca-
ristia seguida de procissão acompanhada 
pelas gentes da nossa terra, pela banda 
da Associação Filarmónica Montalvense 
24 de janeiro e com a Guarda de Honra do 
Agrupamento de Escuteiros 707, de Santa 
Margarida.

O domingo culminou com a já habitual 
presença do folclore relevando memórias 
e tradições.
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Atividades desenvolvidas

3.3 | Passeio Convívio
O convívio entre as pessoas é essencial 

ao seu bem-estar e ao desenvolvimento 
da sua vida. Conscientes do quão essen-
cial é, de facto, o relacionamento com 
os outros e o conhecimento de outras 
realidades que extravasam o nosso terri-
tório, colaborámos, mais uma vez com o 
município e contribuímos para que fosse 
possível a visita ao Fluviário de Mora.

Este equipamento recria o ambiente 
de espaços ripícolas, tendo sido possível 

conhecer com algum detalhe os seres vi-
vos de áreas semelhantes àquela onde vi-
vemos e alguns elementos de ambientes 
mais exóticos.

O passeio constou ainda de paragem 
em Montemor-o-Novo, onde decorreu o 
almoço e um passeio pela cálida (naquela 
altura!), cidade de Évora. O passeio conví-
vio decorreu na nossa freguesia entre os 
dias 4 e 11 de setembro.

3.4 | Domingo de Praça
Resultado de uma parceria entre o Mu-

nicípio de Constância e a Junta de Fregue-
sia de Santa Margarida da Coutada, tem 
vindo a decorrer com regularidade mensal 
a atividade que também se designa como 
“Domingo de Praça”.

Esta é uma atividade em que, para além 
do convívio entre as pessoas, se pretende 
também, divulgar os bons produtos oriun-
dos do quintal de cada um. Para além des-

tes, releva-se ainda algum artesanato, do-
çaria local, pão, entre outros.

Em cada segundo domingo, de cada 
mês, é possível reforçar as despensas com 
o que de melhor há na nossa terra!

A atividade decorre na sede da fregue-
sia, no Largo Dr. Pratas de Moura, ou, quan-
do a meteorologia assim o dita, na antiga 
Casa do Povo, cuja cedência agradecemos 
à Associação Cultural D. Aldeiense.
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Atividades desenvolvidas

3.6 | Corrida Sempre Mulher
Decorreu no passado dia 9 de novem-

bro no Parque das Nações a designada 

3.5 | Almoço Convívio

Continuando a contribuir para o conví-
vio entre os mais experientes da nossa fre-
guesia temos vindo a prosseguir com o de-
senvolvimento do “XIX Almoço Convívio”.

Este é mais um elemento que concorre 
para o bem-estar social da nossa popula-
ção, ainda que seja “simplesmente” um al-
moço, não é apenas mais um almoço. É um 
momento de convívio, de partilha, de che-
gar à fala entre aqueles que, muito natural-
mente, já não se encontravam desde o ano 
anterior. É esse o espírito que engrandece 
esta iniciativa que tencionamos manter no 
futuro, contribuindo seguramente para 
momentos bem passados de encontro e 
amizade. Este ano contámos com a pre-
sença de 297 convivas.

O menu constou de sopa do povo e 
carne de porco à portuguesa e foi especial-
mente regado com amizade e bom dispo-
sição também presentes nos rostos daque-
les que trabalharam para que a iniciativa 
fosse possível.

O Grupo de Cantares da Universidade 
Sénior de Constância, também esteve pre-
sente, tendo animado a festa e concorrido 
para o ânimo e alegria daquela tarde.

Este Almoço Convívio decorreu no dia 4 
de outubro e pudemos, mais uma vez, con-
tar com a preciosa colaboração do Campo 
Militar, da Câmara Municipal e dos Bom-
beiros Voluntários de Constância, a quem 
manifestamos o nosso especial agradeci-
mento.

“Corrida Sempre Mulher”. Esta foi uma 
iniciativa apadrinhada por Tony Carreira e 
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destinou-se a angariar fundos para a Asso-
ciação Portuguesa de apoio à mulher com 
Cancro da Mama. Reunira-se neste evento 
cerca 12 mil homens e mulheres e anga-
riaram-se 105 mil euros que irão ser apli-
cados em equipamentos de rastreio de 
diversas doenças oncológicas femininas.

O Município de Constância também se 
envolveu na iniciativa, destacando-se a 
comitiva representante da nossa freguesia.

Atividades desenvolvidas

3.7 | Festa de Natal

Celebrando mais um natal, época de 
amizade e alegria, especialmente nos 
rostos das nossas crianças, foi com gran-
de contentamento e brilho nos olhitos 
dos meninos e meninas, que assistimos 
ao encerramento deste primeiro período 
letivo. Foi a partida para as férias de Na-

tal! A Junta de Freguesia associou-se às 
festividades e, contribuiu também para a 
pequena lembrança que esperamos que 
seja útil a todos e a todas.
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Informações

4.2 | Formação
Em colaboração com a entidade forma-

dora Profiforma – Gabinete de Consultoria 
e Formação Profissional, Lda., proporcio-
námos condições para que no espaço a 
cargo desta Junta de Freguesia tivesse 
decorrido uma ação de formação, a qual 

4.1 | Paróquia

Passados que foram 29 anos com o 
Sr. Padre Ilídio Mendonça a dirigir os servi-
ços religiosos da nossa freguesia chegou 
altura de alguma mudança, não porque 
estivesse desgostoso com os paroquia-
nos, mas sim, como ele próprio refere, ao 
fim de dez anos é preciso mudar e reno-
var. Após alguns pedidos ao Senhor Bis-
po, este foi o ano da esperada renovação. 
Assim, o Senhor Padre Ilídio foi no passa-
do dia 28 de setembro, para a paróquia de 

Alcains onde tem a seu cargo três párocos 
e ao qual desejamos as melhores felicida-
des na sua nova missão.

Manifestamos ainda as nossas boas 
vindas e desejamos também as melho-
res felicidades e ânimo ao Senhor Padre 
Adelino Cardoso, o qual terá agora ao 
seu encargo a missão de “construção da 
igreja das pessoas”, 
dos nossos fregue-
ses, como referiu em 
alguns momentos o 
Senhor Padre Ilídio. 
Bem-vindo!

permitiu que 30 formandas obtivessem a 
certificação em “Processos e técnicas de 
costura”. Esperamos assim ter sido possível 
contribuir para que com esta mais-valia o 
futuro possa ser um pouco mais risonho. 

Boa Sorte ao grupo de formandas!
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Informações

Continuando na prossecução daque-
la que é a nossa missão, continuamos a 
apoiar os nossos fregueses. Como sabeis, 
hoje há uma série de serviços que estão 
disponíveis online, mas, infelizmente, as 
tecnologias não são acessíveis a todos. Di-
zem os senhores da capital é a chamada 
“iliteracia informática”. Assim, e naquilo 
que for possível continuamos a colaborar 
com a nossa população e a responder às 
suas necessidades.

4.4 | Trabalhos de rua
Na continuidade do desenvolvimento 

daquelas que são as nossas responsabi-
lidades, a Junta de Freguesia tem conti- 
nuado a manter equipamentos, como ins-
talações sanitárias, lavadouros, e cemité-
rios. Os espaços verdes da nossa respon-
sabilidade bem como limpezas diversas 
continuam fazer parte do nosso dia a dia e 

contribuir para a qualidade de vida de que 
todos usufruímos.

Se achar que nalgum espaço da fre-
guesia há algum aspeto que precisa de 
ser melhorado, por favor não hesite em 
contactar-nos, pois só com a colaboração 
de todos é possível desenvolver um bom 
trabalho.

4.3 | Serviços Administrativos
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Informações

5 | Prestando Contas (2.º Semestre)
Subsídios atribuídos 

Julho

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Outubro

Novembro

Outubro

Outubro

Outubro

Dezembro

União Jazz Malpiquense

Rancho Folclórico “Os Camponeses”
de Malpique

União Jazz Malpiquense

Fábrica da Igreja de Malpique

Fábrica da Igreja da Portela

Agrupamento de Escolas de Constância
– Centro Escolar de Santa Margarida

Agrupamento de Escolas de Constância
– Centro Escolar de Santa Margarida

Sociedade Recreativa Portelense

Grupo Recreativo D de Vale de Mestre
“Os Relâmpagos”

Sociedade Recreativa Portelense
Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Constância

TOTAL

Data da
Deliberação Nome da entidade Montante (€) Finalidade

150

500

160

250

200

928 a)

60

180

200

150

1.300

4.078

Aquisição de materiais para
quermesse – Festas da Freguesia 

Manutenção de trajes e calçado

Aulas de zumba
(De set. a dez. – 40 €/mês) 

Apoio à colocação de portão
no telheiro da casa mortuária 

Apoio à aquisição de andor
para a imagem de S. Pedro

Ano Letivo 2014/2015 

Apoio para logística à atividade
Corta mato fase de escola

Ginástica de manutenção 
(De out. a dez. – 60 €/mês)  

Apoio a obras de conservação e
aquisição e reparação de equipamentos

Apoio a obras na sede

Apoio a obras na Secção de Santa 
Margarida

Troféus atribuídos 
- Sociedade Recreativa Portelense (Pesca)
- União Jazz Malpiquense (Pesca)
- Associação Cultural Desportiva de Santo António 

(Pesca)

Apoios cedidos
- Limpeza de ervas na zona circundante do polides-

portivo e retaguarda da Sociedade Recreativa Por-
telense

- Empréstimo do palco à Sociedade Recreativa Por-
telense

- Empréstimo do dancing e palco à Associação “Os 
Quatro Cantos do Cisne”

- Limpeza de ervas e caiação de muros no logradou-
ro da Igreja de S. Pedro, na Portela

- Limpeza de ervas no parque desportivo da Asso-
ciação Cultural desportiva Aldeiense

- Cedência das instalações do antigo Jardim de 
Infância à Paróquia da freguesia para o funciona-
mento da catequese

- Empréstimo de estrado de ginástica para a aula de 
zumba solidária organizada pela Santa Casa de Mi-
sericórdia de Constância

- Empréstimo do dancing ao Agrupamento de Esco-
las de Constância

Apoios recebidos
- Patrocínios concedidos pelas seguintes empresas 

no âmbito das Festas da Freguesia: 
Companhia de Celulose do Caima – 750 €
A. Faria da Silva – 2 trofeus + 1 sabonete líquido
Template – 50 €
Picão – 50 €
Auto-Brites – 50 €
Rui Lopes Seguros – 50 €
Pegop – 100 €

TOTAL DOS SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS EM 2014 10.888,00 e
a) Foi atribuído um subsídio em espécie (material de papelaria), no valor de 8 € por aluno, num total de 116 alunos e que tota-

liza o valor referido. Este subsídio será feito através da requisição de material didático durante o ano letivo a que respeita. 
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Informações

- Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos” de Vale de 
Mestre – Empréstimo de cadeiras para os Festejos 
Anuais;

- Sociedade Recreativa Portelense – Empréstimo de 
mesas e cadeiras para os Festejos Anuais; 

- Rancho Folclórico “Os Camponeses”, de Malpique – 
Atuação nas Festas Anuais; 

- Campo Militar de Santa Margarida – Empréstimo 
das instalações da messe de praças do BCS, assim 
como equipamentos para a realização do Almoço 

Convívio do Idoso;
- Câmara Municipal de Constância – Empréstimo do 

autocarro para transporte dos idosos da Freguesia, 
para o Almoço Convívio;

- Bombeiros Voluntários de Constância – Apoio ao 
Almoço Convívio do Idoso, com uma ambulância e 
respetiva equipa;

- Associação Cultural Desportiva Aldeiense – Cedên-
cia das instalações da antiga casa do povo para a 
atividade “Domingo de Praça”

Atividades Administrativas
Fotocópias 

A particulares .............................................................................................................................................................  879
A Associações/Coletividades/Escolas

Centro Escolar Sta. Margarida (1º Ciclo + Apoio Escolar) ..................................................................  2.787
Centro Escolar Sta. Margarida (Pré-Escolar) ........................................................................................... 170
Centro Escolar Sta. Margarida (Administração) ....................................................................................  263
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (ATL/CESM).........................................................................  446
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Música/CESM) ..................................................................  15
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Inglês/CESM) ....................................................................  65
Associação Popular Social Constância (USC/Polo Sta. Margarida) ................................................  54
Associação Cultural Desportiva Aldeiense ............................................................................................. 20
Bombeiros Voluntários de Constância (Secção Sta. Margarida) .....................................................  130
Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre .................................................................  216
União Jazz Malpiquense ................................................................................................................................ 100
Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Malpique ..............................................................................  50
Santa Casa Misericórdia Constância – Comissão Apoio Construção Lar .....................................  150
Catequese ........................................................................................................................................................... 55
Fábrica das Igrejas de Sta. Margarida ....................................................................................................... 522
Campo Militar de Santa Margarida (Igreja) ............................................................................................ 2.250
Agrupamento 707 – Escuteiros .................................................................................................................. 21
Associação Cultural Desportiva Sto. António ........................................................................................ 45

Total ...........................................................................................................................  8.238

Atestados, Declarações e Certidões ..................................................................................................................  143
Alvarás, 2ªs vias e averbamentos .........................................................................................................................  8
Licenças

Canídeos ............................................................................................................................................................. 62

Concursos de Pesca – Açude
05 e 06/07/2014 – Clube GBES do Porto 
13/07/2014 – ACLAMA – Martinchel
19/07/2014 – Clube de Amigos da FBP 
20/07/2014 – Festas da Freguesia
27/07/2014 – Casa do Povo de São Miguel
10/08/2014 – Grupo Dramático Musical JNP da Cha-

musca
15/08/2014 – Linha Flutuante – Tramagal
17/08/2014 – Associação de Pesca “Os Pestinhas”
31/08/2014 – Kartódromo de Abrantes
07/09/2014 – Linha Flutuante – Tramagal
13/09/2014 – CCD da Tranquilidade
14/09/2014 – Sociedade Recreativa Portelense
20/09/2014 – Grupo R. D. “Os Relâmpagos” de Vale de 

Mestre

21/09/2014 – Clube de Pesca da Golegã
27/09/2014 – Oke Tillner Perfis
28/09/2014 – Grupo Dramático Musical JNP da Cha-

musca
04/10/2014 – Sindicato dos Bancários de Tomar
05/10/2014 – Linha Flutuante – Tramagal
26/10/2014 – Grupo Dramático Musical JNP da Cha-

musca
16/11/2014 – Associação Cultural e Desportiva de 

Santo António
23/11/2014 – Grupo Dramático Musical JNP da Cha-

musca
21/12/2014 – Linha Flutuante – Tramagal

Total .......................................................................  23
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7 | Associações e Coletividades da Freguesia

– Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Malpique”

Semanal – Ensaios semanais;
Anual – Atuações em diversas datas e vários 

locais;
5 de julho – 29.º Festival Nacional de Folclo-

re “Tejo e Zêzere 2014”;
20 de julho – Atuação nas festas em Honra 

da Padroeira Santa Margarida da Coutada;
11 de outubro – Jantar comemorativo do 

29º Aniversário do Rancho
30 de novembro – Tradicional almoço das 

Migas carvoeiras e pintassilgo.

6 | Assembleia de Freguesia

Assembleia n.º 3 - Ordinária
25 de setembro de 2014

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

Assembleia n.º 4 - Ordinária
6 de dezembro de 2014

EDITAL
Ordem de Trabalhos
1. Análise, discussão e eventual aprovação do Orçamento das Grandes Opções do 

Plano para o ano financeiro de 2015;
2. Análise, discussão e eventual aprovação do Mapa de Pessoal para 2015 e docu-

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

– Associação Popular e Social de Cons-
tância

06 de julho – Viagem de Finalistas – Visita 
ao Museu do Doce em Aveiro, Visita ao Museu 
do Bacalhoeiro em Ílhavo, Passeio de Barco, Cir-
cuito em Lancha Panorâmica

20 de julho – Organização do convívio de 
pesca por-equipas no âmbito das Festas da Pa-
droeira de Santa Margarida

04 de setembro – Atuação da Tuna USC no 
almoço do Idoso da Junta de Freguesia de Santa 
Margarida – Campo Militar de Santa Margarida.

13 de setembro – Atuação da Tuna USC na 
Praia do Ribatejo
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18 a 20 de julho – Participação nas festas 
em Honra da Padroeira Santa Margarida da 
Coutada, com a organização de tasquinha de 
comes e bebes;

20 de setembro – Arraial Popular e Con-
vívio de pesca desportiva no Açude de Santa 
Margarida da Coutada;

22 de novembro – Migas Carvoeiras / Con-
vívio para sócios e não sócios;

– 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 Jovens;
29 a 31 de agosto – Festa Pereira 2014  

– Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância

Anual – Socorro à população e transporte 
de doentes;

Anual – Formação contínua do Corpo Ativo 
da corporação;

3 a 5 de outubro – Festas 2014
14 de dezembro – Jantar de Natal.

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

lar e do Grupo de Teatro;
Anual – Atuação em diversas datas e vários 

locais;

– União Jazz Malpiquense
Semanal – Ginástica de manutenção (terças 

feiras);
Anual – Caminhadas noturnas às sextas;
18 a 20 de julho – Participação nas festas 

em Honra da Padroeira Santa Margarida da 
Coutada, com a organização da quermesse;

22 a 26 de agosto – Torneio de futsal 4x4
28 de setembro – Espaço do artesão: I Mos-

tra de artesanato e doçaria
17 a 19 de outubro – I Mostra de Aves
1 de novembro – Bailarico de São Martinho 

e sessão de demonstração de Kajukembo
30 de novembro – Espaço do artesão: II 

Mostra de artesanato e doçaria
31 de dezembro – Festa de passagem de 

ano

26 de setembro – Abertura do Ano Letivo 
2014/2015, nos Polos de Santa Margarida e de 
Montalvo, com as seguintes disciplinas: Teatro, 
Yoga, Música, Informática, Inglês e Artes Deco-
rativas. 

25 de outubro – Atuação da Tuna USC no 
almoço do Idoso da Junta de Freguesia de 
Constância – Centro Náutico de Constância

01 de novembro – Atuação da Tuna USC no 
almoço do Sócio da Associação Cultural e Des-
portiva Aldeiense

02 de novembro – Atuação da Tuna no al-
moço de aniversário da Sociedade Recreativa 
Portelense

07 de dezembro – Atuação da Tuna no 
“Gostar de Constância”

12 de dezembro – Jantar de Natal

– Associação Cultural e Desportiva Al-
deiense

Semanal – Ginástica de manutenção (terças 
e quintas feiras);

Anual – Atuações da Classe de Ginástica em 
diversas datas e vários locais;

18 a 20 de julho – Participação nas festas 
em Honra da Padroeira Santa Margarida da 
Coutada, com a dinamização da barraquinha 
de doces e licores e a organização da II Corrida 
de Carrinhos de Rolamentos;

1 de novembro – Comemorações do Dia do 
Sócio;

8 de novembro – Festejos de S. Martinho 
- Magusto 

13 de dezembro – Noite de Fados.

– Sociedade Recreativa Portelense
Semanal – Ginástica de manutenção (se-

gundas e quartas feiras);
1 a 3 de agosto – Festejos Anuais;
14 de setembro – Convívio piscatório, no 

Açude de Santa Margarida da Coutada;
2 de novembro – Comemorações do 80º 

aniversário da SRP.

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

Semanal – Ginástica de manutenção (se-
gundas e quartas feiras);

Anual – Atuações da Classe de Ginástica em 
diversas datas e vários locais;



Centro Escolar de Santa Margarida 
– Natal 2014


