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Nota de Abertura

Caros(as) fregueses(as)

No interior do nosso país nasceu 
Santa Margarida, uma pequena aldeia 
no distrito de Santarém e concelho de 
Constância. Santa Margarida, terra de 
sedução e de solidariedade, diz a tra-
dição e os mais antigos, que quem por 
ela passar ganha pelo aproveitamento 
turístico da sua beleza, do encanto das 
suas paisagens e da simpatia do seu 
povo.

Santa Margarida que acolhe uma 
das maiores concentrações militares 
do nosso país, é uma freguesia predo-
minantemente ocupada por florestas, 
onde se encontra instalado o Parque 
Ambiental que proporciona excelentes 
condições para atividades de lazer, de 
ar livre e de conhecimento da natureza.

Uma pequena freguesia que guar-
da riquezas do passado e encara com 

otimismo o seu futuro, assente na di-
versidade dos seus recursos e na com-
plementaridade do trabalho da sua 
população que todos os dias trabalha 
arduamente para melhorar a qualida-
de de vida de todos, com a ajuda da 
Junta de Freguesia que faz todos os 
possíveis para satisfazer as suas neces-
sidades próprias e assegurar a felicida-
de e bem-estar de toda a população, 
desde os mais novos com o centro es-
colar, aos mais idosos agora com um 
lar moderno e com todas as condições 
para que os mesmos se sintam em 
casa. Estas são prioridades dos nossos 
representantes.

Isabel Maria Sá Bento Alves Amaro
Tesoureira da Junta de Freguesia
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Atividades desenvolvidas

Cantar os Reis

A tradição cumpriu-se! 
No início de cada novo ano, em janei-

ro, cantam-se as Janeiras. Dão-se as boas-
-vindas ao novo ciclo, canta-se pelas ruas 
da freguesia e deseja-se um bom ano às 
pessoas. Esta tradição mantem-se na fre-
guesia de Santa Margarida da Coutada, 
destacando-se o papel essencial das ini-
ciativas dinamizadas pelo Centro Escolar 
e pelos seus responsáveis, e ainda pelas 
associações, como foi exemplo do Grupo 
Cultural Emoções de Malpique.

O Entrudo, época de folia que antecede 
a época de recolhimento, foi mais uma vez 
vivido e sentido pela nossa comunidade 
educativa.

Adultos e crianças brincaram ao Car-

Carnaval naval. Mascararam-se, divertiram-se com 
alegria e com humor. Vestiram-se roupas 
coloridas, pintou-se a cara, colocou-se um 
chapéu engraçado e, mais uma vez, lá se 
viveu o Carnaval.

Destacamos o Carnaval vivido pela co-
munidade educativa e ainda pela União 
Jazz Malpiquense.
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Atividades desenvolvidas

I
Foi no século XIX, em 1857

Que as mulheres fizeram greve 
E a luta começou.

Lá nos Estados Unidos,
Numa fábrica de tecidos,
 Sozinhas lutaram forte

 E pagaram com a morte,
Mas a luta não acabou.

II
Lutaram pelos seus direitos

E sem quaisquer preconceitos,
Não leram nenhum compêndio.

E o patrão, para as castigar, 
Mandou as portas trancar

e Ateou um incêndio.

Dia Internacional da Mulher
8 de março,  Dia Internacional da Mulher. 

Dia que a Junta de Freguesia de Santa Marga-
rida da Coutada quis, mais uma vez assinalar 
com uma iniciativa: um jantar convívio e a 
distribuição de uma flor singela, repleta de 
amizade e reconhecimento pelo papel que de-
sempenham. Não é que o papel dos homens 
não seja também merecedor de reconheci-
mento, mas a história sempre os tem visto de 
maneira diferente.

Esta iniciativa foi, mais uma vez, brindada com um marcante poema oferecido pelo 
Sr. Carlos Dias. Bem haja!

A Luta das Mulheres e o seu Dia Internacional
III

Morreram várias dezenas,
 Entre loiras e morenas, 
Como diz a sua história.

 Mas de uma forma astuta,
E depois de muita luta, 
Elas cantaram vitória.

IV
Hoje,  ninguém as manda matar,

Todas podem festejar
De uma forma liberal

O seu Dia Internacional, 
E com o seu vestido garço, 

Festejam em Liberdade
Com muita Felicidade,
O Dia Oito de Março.
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Atividades desenvolvidas

Páscoa – Lar de Santa Margarida
No inverno da vida, os mimos e cari-

nhos para com aqueles que são a nossa 
origem, a nossa vida e essência daquilo 
que somos hoje não podem jamais ser 
relegados para segundo plano. Os espi-
nhos da vida foram muitos, os sacrifícios 
para criar os filhos, o trabalho duro, a si-
tuação política do país,… muitas agruras 
ultrapassadas com dificuldade, e com um 
sorriso quando mais um degrau se ultra-
passava. O reconhecimento merecido aos 
nossos idosos valoriza não só o seu papel, 
mas também aquilo que nós próprios so-
mos, na missão social que temos o dever 
de cumprir. 

 A Junta de Freguesia de Santa Margari-

Como já se referiu na nota de abertu-
ra deste boletim, este é o ano em que se 
comemoram 40 anos sobre poder local 
democrático. Referiram-se presidentes, 
no entanto, sabemos que uma das linhas 
orientadoras do poder local democrático 
é o trabalho em equipa! Aqueles foram os 
presidentes, mas o trabalho desenvolvido 
até hoje só foi possível porque um grupo 
bem mais alargado de homens e mulheres 
trabalharam em prol da nossa freguesia! 
Bem Hajam. 

Este ano as comemorações desenrola-

ram-se ao longo do dia, tendo sido inicia-
do com o içar da bandeira, tendo decorri-
do de seguida um percurso pedestre que 
nos levou a conhecer (a alguns, recordar) a 
Cascata de Malpique!

A tarde iniciou-se com um agradável 
almoço-convívio, dinamizado pela So-
ciedade Recreativa Portelense no qual se 
integrou a Cerimónia na qual foram agra-
ciadas as pessoas que presidiram à Junta 
de Freguesia desde o 25 de Abril de 1974.

O final de tarde, também na Sociedade 
Recreativa Portelense, foi alegrado com a 
atuação do Grupo de Cantares JuntAnima 
da Chamusca.

Comemorações do 25 de Abril
– 40 Anos do Poder Autárquico

da da Coutada, na Páscoa passada, preten-
dendo que essa data fosse um pouquinho 
mais doce e aconchegante, visitou os ido-
sos que vivem no Lar de Santa Margarida 
e ofereceu um pequeno miminho. “Levou 
as amêndoas”
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Atividades desenvolvidas

Criança, um pequeno ser humano em desen-
volvimento, cujo carácter, a personalidade, toda a 
essência do seu ser se fortalece e consolida con-
forme as experiências que vai vivendo à medida 
que cresce, e se torna um ser humano que se quer 
honesto, responsável, trabalhador, amigo. Enfim 
queremos que o mundo tenha seres humanos que 
se respeitem uns aos outros! 

Todas estas qualidades dependem da forma 
como todos merecem crescer, brincar, ir à escola, 
ter amigos e família que lhes transmitam os valo-
res já mencionados.

Deste modo, é na tentativa de colaborar na 
“construção” de verdadeiros cidadãos que a Jun-
ta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada 
se associou à iniciativa que decorreu, este ano no 
Centro Ciência Viva de Constância, contribuindo 
com um pequeno apoio financeiro atribuído à As-
sociação de Pais do Agrupamento de Escolas de 
Constância.

Dia Mundial da Criança

Prova de que, como disse Fernando Pes-
soa: “Deus quer, o Homem sonha e a obra 
nasce”, é atividade impelida pelas gentes 
de Malpique, as Marchas de S. João.

Foram muita horas de ensaios e pro-
gramação de toda uma coreografia con-
cebida a rigor conjugada com músicas à 
altura, cujo resultado foi aquele a que se 
pode assistir e, seguramente, todos reco-

Marchas Populares
nhecemos o fantástico trabalho que foi 
feito e apresentado.

Parabéns!
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Atividades desenvolvidas

Esta tem sido uma atividade que 
se tem desenvolvido na sede da nos-
sa freguesia no segundo domingo de 
cada mês, e que tem por objetivo es-
sencial divulgar o artesanato, aquilo 
que a terra nos pode dar, entre outros 
produtos e, assim, contribuir um pou-
co para a dinâmica económica local.

Por sugestão dos produtores a ini-
ciativa tem decorrido no período da 
tarde. Porém, esta manifestou-se uma 
experiência cujo resultado não foi o 

Domingo de Praça

esperado, pelo que informamos que 
iremos retomar o Domingo de Praça, 
pela matina!

Convidamos todos a participar e a 
enriquecer a nossa terra. 

Quem quiser “vender as suas couvi-
nhas”, informe-se na Junta de Fregue-
sia sobre como deve proceder e, quem 
quiser comprar o bom produto do vizi-
nho é só aparecer e, nem sequer preci-
sa de trazer a carteira muito recheada!

Participe no Domingo de Praça! – 2º domingo de cada mês
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Nestes últimos tempos muito se tem fala-
do de produtos fitofarmacêuticos e de todas 
as dificuldades que a atual lei tem provocado.

A  Lei nº 26/2013 de 11 de abril, transpos-
ta pela Diretiva Comunitária 2009/128/CE, 
regula a venda, aplicação e armazenamento 
de produtos fitofarmacêuticos e tem como 
objetivo minimizar os riscos da utilização 
destes produtos quer para o ambiente, quer 
para a saúde humana e animal.

Esta lei, apesar de ter sido publicada em 
2013, só este ano produziu efeitos, criando 
muitas dificuldades a todos os utilizadores, 
incluindo o pequeno agricultor. Este prazo 
alargado para adaptação das novas regras, 
não serviu para nada, uma vez que foi feito 
sem que tivesse havido a indispensável di-
vulgação e sensibilização da população.

Só agora, com a dificuldade que todos 
têm tido na compra dos produtos, houve a 
noção e conhecimento destas novas regras.

Sensível a estas dificuldades e afim de dar 

Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos 

resposta à grande procura que tem havido 
por parte da população, a Junta de Freguesia 
predispôs-se a procurar a melhor alternativa 
financeira e a ceder instalações e coordena-
ção administrativa para que fosse assegura-
da formação certificada para aqueles que a 
solicitaram.

Foram assim concluídas duas turmas para 
a formação de 25 horas e ainda outras duas 
para a prova de conhecimentos dirigida aos 
nascidos antes de 16/04/1948, que abrange-
ram um total de 73 formandos.

Elencam-se de seguida todo um con-
junto de apoios que frequentemente são 
dados à nossa população, em função de 
dificuldades várias que nos vão chegando 
no dia a dia. Por vezes são apoios simples, 
como por exemplo a ajuda no preenchi-
mento de requerimentos para a Segurança 
Social, mas que muitos manifestam essa di-
ficuldade em fazer com se diz “lá de cima” o 
que tem de ser feito no computador ou na 
internet!

Às vezes quem emana essas diretrizes 
não tem o real conhecimento das dificul-
dades do terreno e, depois, cá estamos nós 
para ajudar! E estaremos sempre disponí-
veis para ajudar dentro daquilo que nos for 
possível, ainda que  “os livros digam que não 
é nossa competência”, nós entendemos que 

Apoios à População
o nosso papel é colaborar e ajudar as nos-
sas gentes!

Serviços gratuitos disponibilizados à po-
pulação:

• Empréstimo de livros;
• Um computador com acesso à internet;
• Apoio no preenchimento de requeri-

mentos para a Segurança Social, Portal 
da Saúde (isenção das taxas modera-
doras) e outras entidades;

• Digitalização e impressão de documentos;
• Apoio na elaboração de cartas, currícu-

los e outros documentos;
• Apoio ao preenchimento de Declara-

ções de IRS – Modelo 3
(Total em 2016 – 1ª fase = 127;
2ª fase = 23)

Informações
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Informações

Não obstante o ponto de situação já di-
vulgado pela Câmara Municipal, esclarece-
-se ainda que a Junta de Freguesia tem dado 
continuidade ao processo de marcação de 
Convívios de Pesca, por forma a tentar ga-
rantir que o espaço seja utilizado apenas por 
uma entidade. No entanto, esta é uma for-
malidade que não garante que o Açude não 
possa ser utilizado por outros pescadores. 

Enquanto o processo de concessão não 
estiver concluído o Açude é considerado 
zona de pesca livre, devendo ser utilizado 
pelos pescadores com a posse de licença vá-
lida para a região sul.

Concessão do Açude
de Santa Margarida da Coutada

 Logo que todo o processo esteja con- 
cluído serão colocadas placas sinalizadoras 
da concessão e voltarão a ser aplicadas as 
anteriores regras.

Decorreu no final de maio a campanha 
anual de vacinação de canídeos e, à seme-
lhança do que temos feito em anos ante-
riores, a Junta de Freguesia acompanhou o 
processo por forma a facilitar o encaminha-
mento do processo de registo e licencia-
mento. Recordamos que a falta de licença e 
registo é punida legalmente. As forças de 
segurança podem solicitar a documentação 
do seu cão! 

Recordamos ainda que a legislação em 
vigor obriga todos os proprietários de caní-
deos a comunicar alterações de morada e 
a morte e desaparecimento dos canídeos, 
sob pena de presunção de abandono.

Tendo em conta que a média de vida de 
um cão se situa nos 20 anos, conseguimos 
perceber que nem todos os proprietários de 
canídeos procederam a esta comunicação à 
Junta de Freguesia, pelo que apelamos que 
o façam com brevidade. 

Campanha de vacinação de Canídeos
– Profilaxia da Raiva

Indicamos abaixo, quais os valores das 
taxas e das contraordenações! Não arrisque!

Taxas (2016): 

Registo: 1,25 € 
Licença anual: 
Cat. A (cão de companhia) – 5,00 € 
Cat. B (cão com fins económicos / guarda 

ou pastor) – 5,00 € 
Cat. C, D e F (cão para fins militares, inves-

tigação científica e cão guia) – isentos 
Cat. E (cão de caça) – 5,00 € 
Categoria G (cão potencialmente perigo-

so) – 10,00 € 
Categoria H (cão perigoso) – 15,00 € 
Categoria I – gato – 2,50 € 
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Informações

Contraordenações: 

 A falta de vacina antirrábica e registo 
do canídeo é punível com coima de 50,00 €  
a 3740,00 € ou 44890,00 € quando pessoa 
colectiva. 

 A falta de licença de detenção, posse e 
circulação de cães e a circulação de cães na 
via pública sem açaimo ou trela é puní-
vel com coima entre 25,00 € e 3740,00 € ou 
44890,00 € quando pessoas coletivas.

 A falta de vacina antirrábica, do regis-
to, da documentação exigível e de licen-
ça de detenção de animais perigosos ou 

potencialmente perigosos, assim como 
de não cumprimento das regras de alo-
jamento é punível com coima de 750,00€ a 
5000,00€ ou de 1500,00€ a 60000,00€ quan-
do pessoa coletiva. 

 A circulação de animais perigosos ou 
potencialmente perigosos na via pública 
sem que estejam acompanhados de pes-
soa maior de 16 anos é punível com coima 
de 750,00€ a 5000,00€ ou de 1500,00€ a 
60000,00€ quando pessoa coletiva. 

A morte ou desaparecimento do cão 
deve ser comunicada à Junta de Fregue-
sia, sob pena de presunção de abandono, 
punido com coima de 50,00€ e 1850,00€ ou 
22000,00€ quando pessoas coletivas.

É sempre com um profundo sentimento 
de desagrado e tristeza que somos obriga-
dos a tratar de equipamentos da nossa fre-
guesia que estão degradados por culpa de 
alguns indivíduos sem a mínima noção de 
convivência nem das regras que deveriam 
ser respeitadas por todos os que vivem 
numa comunidade. Não baixaremos os bra-
ços! Mas não podemos negar que, por vezes, 
a força pode não ser a de sempre!

As imagens degradantes falam por si!

Atos de vandalismo e roubo
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Informações

Mais uma vez, como resultado da fraca  
noção de alguns sobre o respeito dos bens 
que são de todos, lá foi o nosso património 
degradado. Juntaram-se forças e vontades, 
da Câmara Municipal e da Junta de Fregue-
sia, e foi possível dar um primeiro passo para 
recuperar este importante património no 
domínio desse bem precioso que é a água! 
Nesta primeira fase pudemos proceder en-
tão à limpeza do espaço e fazer a recupera-
ção do poço. 

Sabemos que o espaço requer outras 
melhorias, mas foram as possíveis até ao 
momento, uma vez que ainda não existem 
os necessários recursos financeiros para a 
execução do projeto existente. 

Melhoramentos na Fonte de Lucas

O lavadouro de Aldeia de Santa Marga-
rida da Coutada representa um importante 
ponto de encontro, mais de outrora do que 
de agora, e no entanto, apesar dos tempos 
serem outros, ainda lá se lavam algumas pe-
ças de roupa!

Como todas as coisas, é normal que de 
vez em quando vá precisando de obras de 
conservação. E foi isso que aconteceu!

Reparou-se o tanque, que vertia água, e 
colocou-se um revestimento novo, e mais 
adequado aos tempos e às exigências dos 
dias de hoje.

Obras no Lavadouro da Aldeia

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

3ª feira
Manhã - Encerrado para serviços no exterior
Tarde - 14h00 às 17h00

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

Para qualquer emergência poderão contactar os seguintes telefones: 
969254506;  964012574;  962867693
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Prestando contas
Subsídios atribuídos 

janeiro

janeiro

janeiro

fevereiro

abril

abril

abril
abril

maio
junho

junho

junho

Associação Filarmónica Montalvense

Sociedade Recreativa Portelense

Rancho Folclórico “Os Camponeses”

Associação Cultural Desportiva Aldeiense

União Jazz Malpiquense
Santa Casa de Misericórdia

de Constância
Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”

Sociedade Recreativa Portelense

Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Agrupamento

de Escolas de Constância
Rancho Folclórico “Os Camponeses”

Grupo R. Desportivo “Os Relâmpagos”
Associação de Pais e Encarregados

de Educação do Agrupamento
de Escolas de Constância

Data da
Deliberação Nome da entidade Montante (€) Finalidade

500

100

960 

150

50
100

360

360

100

350

125 
200

3.355

Projeto ABC da Música 
(2ª e 3ª tranche 

do ano letivo 2015/2016)
Apoio a obras e aquisição

de equipamentos 
Apoio a ensaios – 80 €/mês

(De janeiro a dezembro)
Despesas correntes no âmbito

da n/ atividade Domingo de Praça
Carnaval 2016

Aquisição de viatura para apoio a 
atos de partilha e solidariedade

Ginástica manutenção – 40 €/mês
(De março a dezembro- excp. agosto)
Ginástica manutenção – 40 €/mês
(De março a dezembro- excp. agosto)

Comemorações do Dia Mundial
da Criança

31.º Festival Nacional de Folclore 
“Tejo e Zêzere 2016”

Comemorações do 39º Aniversário
Apoio a atividades do CESM          

(pré-escolar)

Troféus atribuídos 
- Casa do Povo de Montalvo (8º Passeio de Ci-

cloturismo).
- Casa do Povo de Montalvo (Torneio de 

Snooker).
- Casa do Povo de Montalvo (Pesca).
- Casa do Povo de Montalvo (Torneio de Fute-

bol Juvenil).

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

- Limpeza de ervas no recinto do Grupo. 
- Isenção do pagamento das taxas sobre a 

emissão de serviços diversos, como emissão de 
declarações e de licenças de atividade ruidosa de 
carácter temporário.

TOTAL
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Informações

Atividades Administrativas

Sociedade Recreativa Portelense
- Empréstimo do palco para os festejos anuais. 
- 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 polivalente (antigo Jardim 
de Infância de Aldeia) para o funcionamento da 
catequese.

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

gradouro da Igreja de S. Pedro, na Portela.

Santa Casa de Misericórdia de Constância
- Empréstimo da estrutura metálica de apoio à 

ginástica para a aula de zumba.

Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro
- Cedência da sala polivalente (antigo Jardim 

de Infância de Aldeia) para o funcionamento de 
música (piano e guitarra).

Apoios recebidos
Câmara Municipal de Constância 

- Cedência do autocarro e isenção do paga-
mento dos quilómetros percorridos, nas diversas 
atividades organizadas 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 Comemorações do 25 de Abril.

Sociedade Recreativa Portelense
- Apoio nas atividades das Comemorações do 

25 de Abril.

Recebemos ainda apoio da: Fábrica da Igreja 
de Malpique, da Associação “Os Quatro Cantos 
do Cisne”, do Sr. Manuel Moura da Costa e da So-
ciedade Recreativa Portelense, que nos cederam 
gentilmente eletricidade durante a campanha de 
vacinação antirrábica.

Fotocópias 
A particulares  .................................................................................................................................................... 744
A Associações/Coletividades/Escolas

– Centro Escolar Sta. Margarida (Pré-escolar e 1º Ciclo)............................................................. 25
– Associação “Os Quatro Cantos do Cisne” (ATL / Musica / Inglês) ......................................... 27
– APEEAVEC ................................................................................................................................................ 117
– Catequese ................................................................................................................................................ 678
– Paróquia / Comissões Fabriqueiras da Portela e Malpique ................................................... 182
– Universidade Sénior de Constância ............................................................................................... 25
– Bombeiros Voluntários de Constância .......................................................................................... 286
– Bombeiros Voluntários de Constância (formação) ................................................................... 660
– Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Malpique ................................................................... 200
– União Jazz Malpiquense ..................................................................................................................... 100
– Sociedade Recreativa Portelense .................................................................................................... 164
– Grupo Recreativo D. “Os Relâmpagos”  ......................................................................................... 946
– Associação Cultural e Desportiva Aldeiense............................................................................... 334
– Grupo Cultural Emoções de Malpique .......................................................................................... 459
– Escuteiros – Agrupamento 707 ....................................................................................................... 212
– Liga dos Combatentes (núcleo de Santa Margarida) .............................................................. 73

Total ...................................................................................................................... 4.488
Atestados, Declarações e Certidões .......................................................................................................................... 98
Certificação de fotocópias (até 4 folhas) .................................................................................................................. 3
Alvarás, 2as vias e averbamentos ................................................................................................................................. 8
Licenças

Canídeos ...................................................................................................................................................... 55
Atividades ruidosas de carácter temporário .................................................................................. 1



15Boletim Informativo / janeiro-junho 2016

Informações

Assembleia de Freguesia
Assembleia Ordinária n.º 1/2016 

14 de abril de 2016

EDITAL
Ordem de Trabalhos

1 – Análise, discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas e do Relatório de Gestão e 
Atividades do ano 2015 – aprovado por unanimidade;

2 – Análise, discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão Orçamental do ano 2016 – aprovado 
por unanimidade;

3 – Análise, discussão e eventual aprovação do projeto de Protocolo de cedência tempo-
rária de património cultural a estabelecer com o Centro Ciência Viva de Constância  
– aprovado por unanimidade;

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

Assembleia Ordinária n.º 2/2016 
28 de junho de 2016

EDITAL
1 – Apreciação da informação escrita do Presidente;

2 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Os Santos Populares, tão celebrados em todo o nosso país, também são recordados 
e venerados na nossa freguesia. Em Malpique é o S. João, na Portela o S. Pedro.

Missa, procissão, ruas enfeitadas e com cheiro a rosmaninho, colchas nas janelas, e 
momentos de oração e alegria, integram os componentes que marcam estas manifesta-
ções religiosas.

Procissões de S. João e S. Pedro
O Nossso Património



 

 

Dia 15 Julho / Sexta-feira 

18H30    Exposição e venda de artesanato da Freguesia; 

21H30    Abertura da quermesse 

22H00    Início do arraial com o conjunto musical    TOC’ & FOGE

Dia 16 Julho / Sábado 

18H30    Exposição e venda de artesanato da Freguesia; 

21H30    Abertura da quermesse 

22H00    Início do arraial com o conjunto musical JOVISOM

Dia 17 Julho / Domingo 

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; 

17H00    Missa na Igreja Matriz de Santa Margarida da Coutada, 
seguida de procissão e leilão de fogaças; 

19H00    Abertura da quermesse 

21H30 Noite de folclore com:

Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e do Ribatejo 
Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Malpique 

Haverá ainda: 

 Rastreio Visual (Dias 14, 15 e 16 – das 09H00-13H00 e das 
14H00-18H00), promovido pelo Instituto Óptico de Abrantes 

 Muita animação, bebida e bons petiscos 
 

 

 

 

 

FESTAS EM HONRA DA PADROEIRA 
SANTA MARGARIDA - 2016 

-DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO- .

Apoios: 

         

ASSOCIAÇÕES E COLETIVIDADES DA 
FREGUESIA 

       Patrocínios:

       

                                    

  ÁLVARO DAMAS, LDA.
Zona Industrial Constancia, Lote 11  
2250-273 MONTALVO 
Portugal

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

O PROGRAMA PODE SER ALTERADO POR QUALQUER MOTIVO IMPREVISTO 


