Posto de Turismo

Espreite um pouco de Constância...
Constância, vila ribeirinha que nasce no verdejante encontro do Tejo com o Zêzere! Antiga
Punhete, nome derivado do romano pugna tagi (luta do Tejo) pela rebeldia das águas na
confluência dos rios, D. Maria II mudou-lhe o nome para Constância em 1836, pela constância
que os seus habitantes demonstraram no apoio à causa liberal. Terra intimamente ligada aos
rios que a abraçam, hoje vive essencialmente do aproveitamento turístico das suas belas
paisagens, da fruição de todo o POMTEZE (Plano de Ordenamento das Margens do Tejo e do
Zêzere) e da tranquilidade das águas que passam aos seus pés.
A Igreja de Nossa Senhora dos Mártires, o Pelourinho, a Igreja da Misericórdia, a Casa
Memória de Camões, a Torre do Relógio e a Capela de Sant'Ana são apenas alguns elementos
do património desta lindíssima vila que guarda dentro das suas portas pedacinhos preciosos da
nossa História, os quais originam magníficos roteiros turísticos. De posição altaneira espreita a
Igreja Matriz. Construída a partir de uma capela inicial da segunda metade do século XVI,
ostenta um teto pintado por José Malhoa em 1898. Lá do cimo até ao Tejo é como se
percorrêssemos um presépio, cheio de vida.
No alto de Santa Bárbara, encontra-se o Centro Ciência Viva – Parque de Astronomia, uma
infraestrutura que constitui um convite à participação em atividades baseadas na astronomia e
noutras áreas científicas. Com parte considerável dos equipamentos instalados ao ar livre, num
ambiente de intensa arborização, o convívio com a ciência neste Centro proporciona,
simultaneamente, um pleno contacto com a natureza.
Na margem norte do Tejo estende-se Montalvo, onde se situam o Convento de Nossa Senhora
da Boa Esperança, habitado por uma comunidade de irmãs Clarissas, e a Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Assunção, do século XVIII.
A sul fica Santa Margarida da Coutada. A sua Igreja Matriz, seiscentista, guarda uma
imponente imagem em pedra da Santíssima Trindade, do século XVI, de grande valor artístico.
É também nesta freguesia que se localiza o Parque Ambiental de Santa Margarida, um espaço
de seis hectares que proporciona aos visitantes o contacto com a natureza, podendo desfrutar
de momentos de lazer e dispondo de informação e atividades relacionadas com o ambiente. O
Parque integra um conjunto de equipamentos onde se destaca o Borboletário Tropical. Além do
prazer de uma visita ao Parque, este espaço ambiental oferece ao público uma agenda
recheada de múltiplas iniciativas.
Situado numa zona muito central do país, bem servido de acessibilidades, através da A 1, da A
23, da EN 3 e do caminho de ferro do leste, o concelho de Constância é um pequeno município
que guarda grandes riquezas do passado e encara com otimismo o seu futuro, assente na
diversidade dos seus recursos e na complementaridade do trabalho da sua população.
Fruto dos excelentes recursos naturais, nos quais o concelho é riquíssimo, Constância dispõe
de uma panóplia de atividades de Turismo Activo dirigidas aos diversos segmentos da
população. Durante todo o ano são muitas as atividades que temos para lhe oferecer, muitas
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das quais se intensificam por ocasião das nossas Festas, Feiras e Romarias.
Depois de lhe apresentarmos o concelho, esperamos pela sua visita e pela sua estadia.
Desfrute dos sabores da nossa Gastronomia, disponível nos restaurantes e estabelecimentos
da vila e aprecie o nosso Artesanato típico de um concelho cujas raízes assentam nas
memórias dos rios e no saber da terra.
Folheto Turismo 2017
Mapa do centro da vila de Constância
HORÁRIO
Horário de inverno: de segunda a sexta – das 10h30 às 17h00 (1h de almoço)
Sábados e domingos – das 11h00 às 17h00 (30m de descanso)
Feriados – das 14h00 às 17h30
Horário de verão: de segunda a sexta – das 10h30 às 17h00 (1h de almoço)
Sábados e domingos – das 10h00 às 18h00 (1h de almoço)
Feriados – das 14h00 às 17h30

CONTACTOS
telefone: 249 730 052 / 962 134 857
e-mail: turismo@cm-constancia.pt

Localização

Proxima Paragem - TCP 2017 from Turismo do Centro de Portugal on Vimeo.
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