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Nota de Abertura

Caros(as) Fregueses e Freguesas

Este é o último boletim do ano, no qual 
devem ser abordadas duas linhas orienta-
doras: o balanço de um ano de mandato e 
os festejos Natalícios.

Apesar da realização das Eleições Au-
tárquicas, nas quais estávamos incluídos, 
permitam que, publicamente, agradeça a 
vossa confiança. Continuámos a olhar em 
frente, e a fazer o que havia sido previa-
mente delineado, como  a pintura do edi-
fício sede da Junta de Freguesia, a pintura 
dos cinco sanitários públicos e dos abrigos 
de passageiros. Fizemos também melho-
ramentos no Largo Doutor Pratas de Mou-
ra, no Cemitério Paroquial de Aldeia de 
Santa Margarida da Coutada, assim como 
no Cemitério sito na localidade da Portela.

Apoiámos, como sempre, as associa-
ções da freguesia, comemorámos as datas 
habitualmente definidas e, principalmen-
te, dentro dos poucos recursos humanos  
de que dispomos, mantivemos a Fregue-
sia limpa.

Falar do presente é falar de Natal. Como 
escrevi há um ano, não será o Natal que 
todos nós desejamos é o que é possível; 
mas vamos ter Fé e acreditar que de uma 
vez por todas que estes senhores (dois 
partidos) que nos governam ou desgo-
vernam há muitos anos sejam iluminados 
pela estrela do Natal e que o próximo ano 
os leve para o bom caminho.

Termino desejando a todos e a todas 
um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.
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A Voz dos Eleitos

É Natal, época em que todos nós de-
sejamos paz e muita alegria a todos os 
que nos rodeiam, e, naturalmente, apro-
veitamos esta quadra para estar mais 
tempo junto das famílias e dos amigos.

Este Natal não será igual a outros já 
passados, haverá fraternidade, carinho 
e amor, mas, infelizmente, para muitas 
famílias, as quais alguns de nós vamos 
conhecendo, não haverá aquela alegria 
que todos gostaríamos e desejamos. 
Uns porque perderam o emprego, ou-
tros porque procuram, famílias que so-
brevivem com poucos parcos recursos 
financeiros… enfim… É para esses que 
vai o meu primeiro pensamento este 
Natal, para que tenham esperança num 
mundo melhor e mais igual para todos.

Mais um ano que chega ao fim, co-
lhemos os frutos semeados ao longo da 
nossa Caminhada, revemos as nossas 

ações, reconhecemos alguns erros e nos 
orgulhamos das nossas vitórias.

Olhamos para a frente! Com esperan-
ça, recebemos um ano novo, encerrando 
com disposição novos desafios novos 
projetos.

Que o espírito Natalício faça brotar 
dentro de cada um de nós a coragem e 
a sabedoria para seguir nos trilhos do 
bem, em busca das novas e boas reali-
zações.

Vivem-se tempos difíceis nas Autar-
quias e principalmente nas Freguesias, 
as quais estão mais perto das popula-
ções e cujos nossos governantes tudo 
tem feito para retirar, até esse bem con-
quistado pelo Povo.

Como disse, vamos ter fé… desejando 
a todos um Santo Natal e Um Ano Novo 
cheio de fé, esperança e saúde.

BOM ANO 2014

José Manuel Ricardo
Assembleia Freguesia
Partido Socialista

Caras amigas e amigos,
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Atividades desenvolvidas

3.1 | Festas da Freguesia

Honrando a nossa padroeira, se é chega-
do o mês de julho, iniciam-se as ações mais 
visíveis deste evento refletidas na azáfama 
que se desenvolve em torno da montagem 
de todas as estruturas e equipamentos ne-
cessário para o desenrolar dos festejos. No 
entanto foi já em janeiro que a Junta de Fre-
guesia pensou e organizou os festejos em 
questão.

No dia 14 de julho decorreu a primeira 
iniciativa, integrada nestes festejos, deno-
minada atividade descentralizada, a qual de-
correu em Malpique, no jardim adjacente ao 
antigo Jardim de Infância.

Nessa tarde de Verão quente, pudemos 
apreciar os talentos que vão sendo apurados 
no nosso concelho, nomeadamente através 
de um concerto musical proporcionado pelo 
Grupo Cultural Emoções de Malpique e pela 
Banda Filarmónica Montalvense 24 de Janei-
ro.

No fim de semana seguinte, desenvolveu-
-se a atividade principal. No dia 19 contámos 
com o arraial, o tradicional artesanato e 
quermesse. Estas atividades marcaram tam-
bém os dias seguintes desse fim-de-semana.

No sábado, a manhã foi marcada pelo 
desenvolvimento de uma corrida de carri-
nhos de rolamentos, organizada pela Asso-
ciação Cultural e Desportiva Aldeiense, já no 

domingo, o dia mais relevante, contámos 
com a colaboração do Grupo Recreativo e 
Desportivo os Relâmpagos, na organização 
do habitual convívio de pesca desportiva 
interassociações. Saliente-se que a coletivi-
dade vencedora foi a Associação Cultural e 
Desportiva de Santo António e o prémio in-
dividual do maior exemplar foi ganho pelo 
Sr. Carlos Fernando Picão Costa.

Manteve-se a tradicional arruada pelos 
lugares da freguesia, e, no período da tarde 
a manifestação de fé que dá o mote a estes 
festejos. Decorreram as cerimónias religio-
sas, incluindo missa e procissão.

O términus das festas em honra da pa- 
droeira, decorreu com o habitualmente, nes-

(Cont. pág 6)
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Atividades desenvolvidas

3.2 | Passeio Convívio
Durante a primeira metade do mês de 

setembro, de há vinte e oito anos para cá, 
decorre ininterruptamente, o já habitual 
passeio convívio.

Esta é uma iniciativa em que a Junta de 
Freguesia se associa à Câmara Municipal 
e, em que além de colaborar com algumas 
questões logísticas, faz questão de acom-
panhar os referidos passeios e contribuir 
através de uma cooperação financeira, su-
portando os encargos inerentes às entradas 
em museus.

O Passeio deste ano rumou, no período 
da manhã até a Núcleo Museológico do Sal, 
sito no Concelho da Figueira da Foz. Aí foi 
possível perceber todo o processo de produ-
ção artesanal do sal e passear em torno das 
salinas envolventes.

O almoço decorreu junto ao mar e, no 
período da tarde, o destino foi Fátima, onde 
potenciámos a visita ao Museu de Arte Sa-
cra e Etnologia dos Missionários da Conso-
lata. Nesse espaço, para além de todo um 

tes últimos anos, com o relevante apoio do 
Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Mal-
pique, o qual, não só nos presenteia com a 
sua atuação, mas também desenvolve con-
tactos com o grupo que nos visita, tendo 
sido este ano o Rancho Folclórico “Os Cam-
poneses” da Peralva – Tomar.

Como não pode deixar de ser, associado a 
todas estas iniciativas há sempre uns acepi-
pes para conforto dos estômagos. Este ano, 
as entidades responsáveis pela questão fo-
ram “Os Camponeses” de Malpique, Associa-
ção Cultural Desportiva Aldeiense, e ainda a 
Universidade Sénior.

conjunto de coleções ligadas ao ciclo da 
Vida, Morte e Paixão de Cristo, também foi 
possível entender um pouco o papel destes 
missionários pelo mundo e as culturas dos 
povos onde a sua missão sobressai. Na con-
clusão da visita a este espaço museológico 
ainda pudemos contar com a admiração de 
algumas relíquias, entre as quais o barrete 
do beato Francisco.

Ainda houve tempo para um lanche e 
uma visita ao Santuário de Fátima. De segui-
da rumámos a casa.
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Atividades desenvolvidas

3.3 | Almoço Convívio
O Almoço Convívio, proporcionado pela 

Junta de Freguesia, no pretérito dia 21 de 
setembro, a um determinado grupo da nos-
sa população voltou a desenvolver-se, mais 
uma vez, num favorável clima de alegria e 
boa disposição proporcionando agradáveis 
momentos de alegria entre os convivas.

Tratou-se do décimo oitavo convívio com 
estas características, e, mais uma vez con-
támos com a inestimável colaboração da 
Brigada Mecanizada, de Santa Margarida 
da Coutada, pois as condições logísticas  ne-
cessárias  ao evento só assim conseguem ser 
superadas.

3.4 | A Primeira Reunião do Novo Executivo
Após o ato eleitoral, e a tomada de posse, 

a nova Junta de Freguesia iniciou funções 
e, logo no dia 22 de novembro, e de acordo 
com os preceitos legais, decorreu a primeira 
reunião do Executivo. Na sequência desta, 
foi determinado que o horário de atendi-
mento público pelo executivo, que decor-
rerá às terças e quintas-feiras. De outubro a 
abril, das 20H00 às 22H00; de maio a setem-
bro das 20H30 às 22H00.

No que respeita à reunião pública mensal, 
esta decorrerá na última quinta-feira de cada 
mês e terá início às 20H30, no edifício sede 
da Junta de Freguesia. Quando o dia da reu-
nião coincidir com feriado, a mesma transita-
rá para o primeiro dia útil seguinte.

Também a nova Assembleia de Fregue-
sia que tomou posse no passado dia 18 de 
novembro, iniciou em pleno as suas funções 

na sessão ordinária do passado dia 16 de 
dezembro, tendo como sua grande primei-
ra missão deliberar sobre os documentos 
previsionais para o ano 2014. Nesta sessão, 
todos os documentos apresentados foram 
aprovados por unanimidade, tendo ainda 
sido discutidos diversos outros assuntos de 
interesse para a freguesia.
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Atividades desenvolvidas

3.5 | Ação de Sensibilização:
«Idosos em Segurança»

Com o objetivo de despertar sensibilida-
des, a Junta de Freguesia aceitou o desafio 
da Guarda Nacional Republicana e apoiou a 
iniciativa designada “Idosos em Segurança”. 
A intenção seria redobrar a atenção da po-
pulação mais vulnerável e despertá-la para 
comportamentos adequados em função 

dos diversos perigos que espreitam, por ve-
zes, atrás do mais simpático burlão que não 
conhecemos de lado nenhum. A ação foi 
marcada para o passado dia 27 de outubro, 
pelas 11H30, no edifício do antigo Jardim de 
Infância de Aldeia, porém, por falta de públi-
co não foi a mesma realizada.

3.6 | Festa de Natal
Sendo o Natal especialmente dedicado às 

crianças, esta autarquia tudo faz para que os 
mais novos que frequentam o Centro Escolar 
de Santa Margarida, tenham um dia especial 
simbolizado pela partilha e pela alegria das 
festividades que celebram o nascimento do 
Menino.

Assim, no passado dia 13 de dezembro 
celebrou-se, mais uma vez o Natal, pleno de 
alegria, boa disposição e sorrisos espelhados 
nos rostos dos meninos e das meninas.

As atividades em que se envolveram fo-
ram bem representativas da envolvência e 
do empenho de todos.

Como já vem sendo hábito, a Junta de 
Freguesia, brindou as crianças com uma 

singela, mas útil lembrança, (um saquinho 
térmico), desta feita em conjunto com a Câ-
mara Municipal.
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Informações

4.1 | Manutenção do Património
da Freguesia

4.2 | Ação de Formação

Esta Junta de freguesia, com orçamento 
limitado, despesas fixas às quais não pode 
fugir, e, tendo em conta as responsabili-
dades decorrentes das suas competências, 
tem de fazer um esforço grande por man-
ter todo o património /infraestruturas cuja 
responsabilidade é sua. Para além de todas 
as tarefas de limpeza correntes, este Verão 
procedeu-se à limpeza e manutenção de 
espaços como os lavadouros, cemitérios, 
instalações sanitárias públicas, abrigos de 
passageiros e o próprio edifício sede de 
junta.

Salienta-se que a realização de todos 
estes trabalhos só é possível com o refor-

ço periódico do pessoal que desempenha 
funções nesta autarquia. Atualmente, com 
o apoio do Instituto de Emprego e forma-
ção Profissional, estão a colaborar na Junta 
de Freguesia quatro pessoas com reflexos 
reduzidos no orçamento desta entidade. 
Devemos salientar aqui o papel também 
social destas medidas, pois, através de um 
processo de candidatura ao IEFP, a Junta 
permitiu a quatro famílias da nossa fregue-
sia, ampliar um pouco os seus rendimentos, 
e ainda que não seja muito, é sempre mais 
algum rendimento nesta época tão difícil 
em que, cada vez o carrinho do supermer-
cado traz menos e a conta é maior!

A Junta de Freguesia continua a contribuir 
para ampliar os conhecimentos / formação 
da população da freguesia e não só! A forma-
ção designa-se por:” Processos e técnicas de 
costura”, tem a duração de 50 horas e corres-

ponde ao Nível 2. Decorrerá com um número 
mínimo de 15 formandos desempregados, 
no horário 9H30 – 12H30 / 13H00. Para mais 
informações deverá ser contactada a Junta de 
Freguesia ou consultado o nosso site.
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Informações

5 | Prestando contas
2.º Semestre | Subsídios atribuídos 

Setembro

Setembro

Setembro
Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro
Setembro

Setembro

Outubro

Outubro

Outubro

Novembro
Novembro

Novembro

Novembro
Novembro
Novembro

Novembro

Sociedade Recreativa Portelense

Rancho Folclórico “Os Camponeses”

Rancho Folclórico “Os Camponeses”
Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Margarida

Grupo Cultural Emoções de Malpique

Grupo Cultural Emoções de Malpique

Corpo Nacional de Escutas
– Agrupamento 707

UNICEF 
AMI

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância

Associação Filarmónica Montalvense

Agrupamento de Escolas de Constância
– Centro Escolar de Santa Margarida

Agrupamento de Escolas de Constância
– Centro Escolar de Santa Margarida

APBP – Artistas Pintores com a Boca e os Pés
Associação Humanitária de Montalvo

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância

Associação Cultural Desportiva Aldeiense
Fábrica da Igreja de Malpique

Corpo Nacional de Escutas
– Agrupamento 707

Fábrica da Igreja da Portela

TOTAL

Data da
Deliberação Nome da entidade Montante (€) Finalidade

200

250 

500
1.045,50

280

100 

75

40
30 

423

225

30

1.024a)

17,50
100

1.500

50
250
50

250

6.440

Apoio a melhoramentos e aquisição 
de equipamentos

Aquisição de trajes, calçado
e material de som

Apoio a obras na sede social
Aquisição de andor para a imagem

de Santa Margarida
Apoio a ensaios

(De Set. a Dez. – 70 €/mês) 
V Encontro de Grupos de Cantares 

Tradicionais
Apoio à atividade Acatântico

– aquisição de t-shirt’s
Combate à poliomielite

Missão de Emergência Nacional
– Lanche para um utente durante um mês
Protocolo – Açude de Santa Margarida 

da Coutada 
Projeto A B C da Música

(De Out. a Dez. – 75 €/mês)
Apoio ao Magusto

Ano Letivo 2013/2014 

Aquisição dos postais de Natal
Aquisição de equipamentos sociais 

(camas articuladas, cadeiras de rodas, 
fraldas, etc)

Aquisição de equipamentos e/ou 
despesas correntes da Secção de 

Santa Margarida 
Apoio à atividade “Dia do Sócio”

Renovação de mobiliário
Apoio a atividade dos Lobitos

– visita ao oceanário
Reparação do relógio da torre

da Igreja

TOTAL DOS SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS EM 2013 10.296,10 e
a) Foi atribuído um subsídio em espécie (material de papelaria), no valor de 8 € por aluno, num total de 128 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

Atividades Administrativas

Troféus atribuídos 

- Associação Cultural Desportiva Aldeia (Pesca)
- Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos” de Vale de 

Mestre (Pesca)

Apoios cedidos

- Empréstimo do palco à Sociedade Recreativa Por-
telense

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

- Empréstimo do dancing ao Grupo Cultural Emo-
ções de Malpique

- Limpeza de ervas e poda de árvores do logradouro 
da Igreja de S. Pedro, na Portela

- Cedência das instalações do antigo Jardim de In-
fância à Paroquia da freguesia para o funcionamento da 
catequese

Apoios recebidos

- 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; 

- Grupo Cultural Emoções de Malpique – Cedência das 
instalações e atuação nas atividades descentralizadas in-
tegrada nos 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 equi-
pamentos 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 respe-
tiva equipa;

Fotocópias 
A particulares ...............................................................................................................................  835
A Associações/Coletividades/Escolas

Centro Escolar Sta. Margarida (1º Ciclo) ......................................................................  1340
Centro Escolar Sta. Margarida (Apoio escolar) ..........................................................  9
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (ATL/CESM) .............................................  246
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Música/CESM) ......................................  239
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Ed. Física/CESM) ..................................  202
Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (Expressões/CESM) ..............................  86
Associação Popular Social Constância (USC/Polo Sta. Margarida) ....................  882
Catequese ...............................................................................................................................  94
Fábrica da Igreja de Malpique .........................................................................................  16
Associação Cultural Desportiva Aldeiense .................................................................  199
Bombeiros Voluntários Constância (Secção Sta. Margarida) ...............................  314
Bombeiros Voluntários Constância (formação/Secção Sta. Margarida) ...........  43
Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre .....................................  1247
Grupo Cultural Emoções de Malpique .........................................................................  284
Associação Cultural Desportiva Sto. António ............................................................  66

Total ......................................................................................................  6.102
Atestados, Declarações e Certidões .....................................................................................  185
Alvarás, 2ªs vias e averbamentos ...........................................................................................  1 
Licenças

Canídeos .................................................................................................................................  112
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Informações

Concursos de Pesca – Açude

07/07/2013 – ACLAMA – Martinchel

14/07/2013 – Centro Recreativo C. Casal do Grilo

20/07/2013 – Clube dos Empregados da Robert Bosh

21/07/2013 – Festas da Freguesia

28/07/2013 – Kartódromo de Abrantes

04/08/2013 – Linha Flutuante – Tramagal

15/08/2013 – Linha Flutuante – Tramagal

01/09/2013 – Associação Desportiva Cultural dos Casais da Lagoa

08/09/2013 – Gonçalo Bernardo Seguros

15/09/2013 – Casa do Povo de Montalvo

22/09/2013 – Associação Cultural Desportiva Aldeiense

28/09/2013 – Clube do Pessoal da Pegop

06/10/2013 – Grupo R. D. “Os Relâmpagos” de Vale de Mestre

12/10/2013 – Sindicato dos Bancários de Tomar

13/10/2013 – Associação Cultural e Desportiva de Santo António

20/10/2013 – Clube de Pesca da Golegã

27/10/2013 – Sociedade Recreativa Portelense

Total ................................................................................ 17
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Associativismo

6 | Associações e Coletividades da Freguesia
– Rancho Folclórico “ Os Camponeses de 

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

locais;
6 Julho – 28.º Festival Nacional de Folclore 

“Tejo e Zêzere 2013”;
19 a 21 Julho - Participação nas festas em 

Honra da Padroeira Santa Margarida da Coutada, 
com a dinamização de uma tasquinha de comes 
e bebes;

21 Julho – Atuação nas festas em Honra da Pa-
droeira Santa Margarida da Coutada;

17 Novembro – Inauguração da Sede Social 
do Rancho.

– Associação Popular e Social de Constância
06 Julho - Viagem de Finalistas Badoca Park.
 19 a 21 de Julho - Dinamização de tasquinha 

de doces nas Festas da Padroeira de Santa Mar-
garida.

  20 Julho - Atuação dos alunos da disciplina 
de Música, nas Festas da Padroeira de Santa 
Margarida.

 21 Julho - Participação no convívio piscatório 
com uma equipa, por ocasião das Festas da 
Padroeira, organizado pelos Relâmpagos.

  11 Outubro - Abertura do ano letivo 
2013/2014 com as seguintes disciplinas: Polo de 
Santa Margarida: Teatro, Yoga, Artes Decorativas, 
Música, Informática e Bordados à Mão;  Polo de 
Montalvo - Informática, Artes Decorativas, Música, 
Inglês e Espanhol.

  18 Outubro - Participação na VII Reunião 
Magna das Academias e Universidades Seniores.

  10 Dezembro - Palestra sobre o cancro da 
mama, com a Enfermeira Especialista Paula Gil, 
em parceria com o Centro de Saúde de Abrantes e 
com a Câmara Municipal de Constância.

  14 Dezembro - Atuação dos alunos da 
disciplina de Música no almoço de Natal do idoso, 
da Junta de Freguesia de Montalvo e Jantar de 
Natal, envolvendo alunos e professores.

– Associação Cultural e Desportiva Aldeiense
Semanal – Ginástica de manutenção;
Anual – Atuações da Classe de Ginástica em 

diversas datas e vários locais;

19 a 21 Julho - Participação nas festas em 
Honra da Padroeira Santa Margarida da Coutada, 
com a dinamização de uma tasquinha de comes 
e bebes e a organização da I Corrida de Carrinhos 
de Rolamentos;

21 Setembro – Matiné da “Loira”
22 Setembro - Convívio piscatório, no Açude 

de Santa Margarida da Coutada;
26 Outubro – Comemorações do Dia do Só-

cio;
9 Novembro – Festejos de S. Martinho - Ma-

gusto 
14 Dezembro – Noite de Fados.

– Sociedade Recreativa Portelense
Semanal – Ginástica de manutenção;
19 a 20 Julho - Participação nas festas em 

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

2 a 4 Agosto – Festejos Anuais, integrado nes-
tes festejos realizou-se entre os dias 14 a 28 de 
Julho um torneio de Futsal;

27 Outubro – Convívio piscatório, no Açude 
de Santa Margarida da Coutada;

2 Novembro – Folclore, Danças de Salão e bai-
le, integrado na apresentação pública de projeto 
“Juventude em Ação, em parceria com a Fajudis 

24 Novembro – Comemorações do 79º ani-
versário da SRP.

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

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

diversas datas e vários locais;
21 Julho – Participação nas festas em Honra 

da Padroeira Santa Margarida da Coutada, com a 
organização do Convívio de Pesca;

21 Setembro – Vale de Mestre em Festa - baile;
16 Novembro – Migas Carvoeiras / Convívio 

para sócios e não sócios;
31 Dezembro – Passagem do ano 2013/2014.

– Associação “ Os Quatro Cantos do Cisne“
Anual – Manutenção e Colaboração em ativi-

dades várias nos Centros de Atividades de Tem-
pos Livres do concelho, em colaboração com o 
Agrupamento de Escolas de Constância;
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Associativismo

Anual – Intercâmbios Jovens;
30 Agosto a 1 Setembro – Festa Rural 2013, 

XVIII Concurso de Gastronomia, V Concurso de 
Fotografia, II Maratona de BTT QUATROCC, III 
Concentração MOTORURAL, teatro ao ar livre, 
workshops, exposições de pintura e desenho, 
dança e atividades de desporto e natureza;

18 Dezembro a 3 Janeiro – Natal em Anima-
ção 2013.

– Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Constância

Anual – Socorro à população e transporte de 
doentes;

Anual – Formação contínua do Corpo Ativo da 
corporação;

20 Dezembro – Jantar de Natal.

– Grupo Cultural Emoções de Malpique
Anual – Ensaios do Grupo de Música popular e 

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

locais;
7 e 8 Setembro – II Encontro de Acordeonis-

tas e V Encontro de Grupos de Cantares Tradicio-
nais.

– Agrupamento 707 - Corpo Nacional de Es-
cutas

Semanal - Encontros para formação e convi-
vência de todos os membros;

Anual – Acampamentos e atividades em di-
versos pontos do país;

14 Dezembro – Tradicional Ceia de Natal.

7 | Assembleia de Freguesia
Assembleia n.º 3 - Ordinária

19 de Setembro de 2013

EDITAL
1. Análise, discussão e eventual aprovação da 2ª Revisão 

Orçamental do ano 2013;
2. Apreciação da informação escrita do Presidente;
3. Outros assuntos de interesse para a Freguesia;

Assembleia n.º 4 - Extraordinária

18 de Outubro de 2013

EDITAL
1. Aprovação da ata da sessão anterior;

Instalação da Assembleia

18 de Outubro de 2013

EDITAL
1. Tomada de posse dos eleitos mandatados para o 

quadriénio 2014/2017;

Assembleia n.º 6 - Ordinária

14 de Dezembro de 2013

EDITAL
Período antes da ordem de trabalhos

1. Tomada de posse do cidadão eleito imediatamente a 
seguir na lista da Coligação Democrática Unitária, em 
virtude da renúncia do Presidente da Assembleia de 
Freguesia;

1. Eleição da mesa da Assembleia de Freguesia.

Ordem de trabalhos
1. Análise, discussão e eventual aprovação do Orçamen-

to para o ano financeiro de 2014 e das Grandes Op-
ções do Plano para o quadriénio 2014/2017;

1. Análise, discussão e eventual aprovação do Mapa de 
Pessoal para 2014 e documentos complementares;

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

Assembleia n.º 5 (1ª reunião) - Ordinária

18 de Outubro de 2013

EDITAL
1. Eleição de dois vogais para o executivo da Junta de 

Freguesia;
2. Substituição dos membros da Assembleia de Fregue-

sia que integram a Junta de Freguesia;
3. Eleição da mesa da Assembleia de Freguesia; 
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O Nosso Património

O Cemitério Paroquial de Santa Margarida
Os Cemitérios, apesar da dor que possam 

transmitir, são espaços de extrema importância 
nas comunidades. São lugares de culto, de valor 
artístico e de valor social, onde através de diver-
sas tipologias de análise poderão ser desenvol-
vidos estudos diversos que permitem caracteri-
zar a cultura e a sociedade de uma determinada 
região.

É interessante perceber a origem das coisas 

e, nesta edição, é um pouco esse tema que se 
abordará, ou seja, a origem do Cemitério Paro-
quial de Santa Margarida.

Este cemitério, localizado ao lado da Igreja 
Paroquial, foi mandado construir pela Câmara 
Municipal em 1864. Os terrenos, cuja proprieda-
de era da paróquia, foram cedidos para o efeito 
e, a população também colaborou no desenvol-
vimento da infraestrutura tão necessária.

Registos retirados do Arquivo Municipal:
HIPERLIGAÇÃO: http://arquivo.cm-constancia.

pt/details?id=980773

XIV. CEMITÉRIO – SANTA MARGARIDA
1º. EXCERTO

“Sob proposta do Administrador do Concelho de-
liberou a Camara tomar com ele a iniciativa na con-
fecção do cimiterio na freguesia de Santa Margarida 
de que muito carece, proteficando-se (sic) a dar do 
seo cofre a quantia que possa para a sua confecção 
encarregando seo Veriador Fiscal para acompanhar o 
Administrador do Concelho aquella freguezia para to-
mar conhecimento da obra, e darem empulso a excitar 
o animo dos habitantes d’aquela freguesia a concorre-
rem (sic) com os seus donativos, que serão aceites em 
todas as espécies, afim de que a obra se leve a effeito.”

FONTE
Reunião de 04 de Maio de 1864, fls. 41v.
Cód. Referência: PT/AMCTC/CMCTC/B-

-A/002/0004

2º. EXCERTO
A Câmara designa, para a construção do cemité-

rio “o local junto à Igreja ao sul da mesma e que tem 
d‘espaço quatrocentos e noventa e seis metros quadra-
dos, local que a Câmara julga reúne todas as condições 
exigidas para tres construções; terreno que é da Parho-
cia (sic)”.

FONTE
Reunião de 22 de Julho de 1864, fls. 54f.
Cód. Referência: PT/AMCTC/CMCTC/B-

-A/002/0004



Feliz Natal

e Próspero Ano Novo


