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Nota à edição

A criação da Freguesia de Vale da Pedra está indissociavelmente li-
gada, pela nossa comunidade cristã, à criação da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima. 

A realização deste livro impunha-se, pois, além de descrever o nosso 
percurso histórico, é um testemunho da vontade, trabalho, dedicação 
e resiliência do povo de Vale da Pedra. Esta obra reflete, por tudo isso, 
um justo reconhecimento às nossas gentes e permanecerá de forma in-
delével na nossa memória coletiva.
Bem hajam.

O Presidente da Junta de Freguesia,
José Belo
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Prefácio

Felicito a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Vale da Pedra, 
Concelho do Cartaxo, pelos seus 25 anos e pela interessante iniciativa 
da publicação deste livro. A sua leitura reforça a minha comunhão com 
a Comunidade Paroquial e a ação de graças pelo testemunho dos cris-
tãos que no passado deixaram um rasto de qualidade e de interesse pela 
vida e pelo bem comum de Vale da Padra.

Para nos compreendermos no nosso tempo é importante conhecer 
os marcos históricos que nos antecederam, não apenas como curiosida-
de acerca do passado, mas como exercício que serve para ajudar a discer-
nir novos caminhos em fidelidade na evolução da vida. Neste sentido, é 
importante a informação que Ana Carina Azevedo, autora deste livro, 
nos oferece para conhecer as origens da Comunidade de Vale da Pedra, 
as características e identidade dos seus habitantes e as motivações que 
os levaram à criação da Paróquia. Trata-se de pessoas que, de origens 
diversas, recusaram viver na indiferença e progressivamente afirmaram-
-se como comunidade. Têm em comum os desafios da vida, o gosto em 
cooperar e a Fé cristã como luz para o caminho. É o dom da Fé que vai 
fortalecer o sentido agregador dos habitantes de Vale da Pedra e os leva 
ao desejo da criação da Paróquia e à construção da Igreja Paroquial. De 
tudo isto, a autora oferece informação pormenorizada.

Entre os diversos âmbitos de investigação e informação que fazem 
o interesse deste livro, não falta o contexto diocesano em que decorre o 
processo da construção da Igreja e da criação da Paróquia de Nª Sª de 
Fátima de Vale da Pedra. A autora referencia as outras Paróquias criadas 
e Igrejas novas dedicadas pelo primeiro Bispo da Diocese de Santarém, 
D. António Francisco Marques. Além das investigações bibliográficas, 
Ana Carina Azevedo investigou também através da realização de um 
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‘trabalho de campo’, entrevistando e registando testemunhos vivos 
acerca do passado de Vale da Pedra; testemunhos que ficam guardados 
como fonte de conhecimento da história da Comunidade Paroquial.

A leitura desta obra permite revisitar a história da Paróquia de Vale 
da Pedra, ajuda a entender a atualidade e a promover avaliação para 
pensar a missão da Comunidade Paroquial. O proveito é diverso: per-
mite crescer em conhecimento e em consciência de identidade e de per-
tença. Agradeço e felicito a Ana Carina Azevedo pelo excelente trabalho 
de investigação e aos leitores os votos de bom proveito cultural com a 
agradável leitura deste livro. 

+ José Traquina
Bispo de Santarém
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Introdução

Em 2020 comemorou-se o 25.º aniversário da criação da Paróquia 
de Nossa Senhora de Fátima, no Vale da Pedra. Os aniversários são 
acontecimentos que, simultaneamente, nos remetem para o passado e 
projetam para o futuro. Levam-nos a recordar os momentos que nos 
conduziram até ao presente, enquanto aumentam, a cada ano que pas-
sa, o perigo do esquecimento e da perda da memória coletiva. Felizmen-
te, como paróquia – e freguesia – recente, o Vale da Pedra tem ainda 
a possibilidade de recolher e registar os testemunhos do seu processo 
de desenvolvimento. De ouvir os intervenientes; redescobrir as suas 
origens e motivações; cruzar documentação e memória(s); espaço(s) e 
tempo(s); rostos e ações.

Foi com esta consciência que se decidiu avançar para a realização 
deste livro. A paróquia celebrou 25 anos, porém a história da sua co-
munidade cristã é mais antiga. É a ela que pretendemos dar voz, co-
meçando pelas raízes da localidade e percebendo o modo como estas 
acabaram por definir a história da sua comunidade cristã; verificando 
como esta Igreja, Povo de Deus, se foi desenvolvendo através da vivên-
cia dos sacramentos e de ações de evangelização; por fim, apresentando 
o processo de construção do seu local de culto e a forma como este se 
inseriu numa procura mais global de criação das infraestruturas neces-
sárias à sociabilização dos valepedrenses, acabando por definir o modo 
como a paróquia seria criada.

Mas esta é uma narrativa que conta muitas outras histórias. Primei-
ramente, é indissociável do percurso da própria localidade, depois fre-
guesia. Das suas gentes, infraestruturas e território; espelha a força dos 
ideais, da vontade, da ação conjunta e de uma comunidade que soube 
unir-se em prol de um objetivo comum. Num segundo plano, possibili-
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ta uma visão mais abrangente, acompanhando as transformações que o 
século XX trouxe a esta zona, nomeadamente o impacto do desenvolvi-
mento económico, da agricultura, da ferrovia e das migrações internas. 
Manifesta as relações entre religião e sociedade; e as consequências das 
conjunturas políticas e socioeconómicas na vida familiar e nas vivências 
religiosas. Por fim, permite-nos ainda conhecer o desenvolvimento de 
uma comunidade cristã na contemporaneidade, num processo marcado 
pelos desafios da época e pelas lógicas de uma Igreja em mudança. A 
história da criação da Paróquia do Vale da Pedra desenrola-se no con-
texto muito específico da igreja pós-conciliar, na qual o papel dos leigos 
se evidencia. Enquadrados pelas opções pastorais dos vários párocos – 
que, nomeadamente, consciencializaram sobre a importância dos sacra-
mentos e da necessária integração nas dinâmicas da igreja paroquial e 
diocesana –, deve-se ao seu voluntarismo muitas das ações que possibi-
litaram o desenvolvimento da comunidade cristã. Uns e outros foram a 
base daquilo que a paróquia do Vale da Pedra ainda hoje é.  

Metodologicamente, este livro resultou do cruzamento de biblio-
grafia e fontes de diversa natureza, cuja listagem é apresentada no final. 
Destaca-se, contudo, o investimento na realização de entrevistas com 
alguns daqueles que testemunharam e estiveram envolvidos, desde a 
primeira hora, no processo de desenvolvimento da comunidade cristã, 
de construção do seu local de culto e de criação da paróquia. As memó-
rias são, talvez, das fontes históricas mais vulneráveis. Esta foi, também, 
uma oportunidade para as registar e preservar para a posteridade.

A cultura histórica tem o objetivo de manter viva a consciência que a 
sociedade humana tem do próprio passado, ou melhor, do seu presente, ou 
melhor, de si mesma (Benedetto Croce, 1866-1952). Este livro pretende 
ser uma achega para manter viva essa consciência.
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Capítulo 1

Vale da Pedra: de pequeno núcleo
populacional a freguesia

Os leigos pertencem, ao mesmo tempo, ao Povo de Deus 
e à sociedade civil: pertencem, por um lado, à nação 
em que nasceram, de cujos tesouros culturais participam 
pela educação, a cuja vida estão ligados por múltiplos 
laços sociais, para cujo progresso cooperam com o seu 
esforço nas suas profissões, cujos problemas sentem e 
procuram resolver como próprios; pertencem também a 
Cristo, porque foram regenerados na Igreja pela fé e pelo 
Batismo, a fim de serem de Cristo pela renovação da 
vida e ação, para que em Cristo tudo seja submetido a 
Deus, e, enfim, Deus seja tudo em todos.1

Várias hipóteses foram já levantadas com o intuito de explicar a 
origem do topónimo Vale da Pedra. Desde características geológicas do 
terreno, passando pela referência a monumentos pré-históricos; a ins-
crições romanas; ou à existência, neste local, de um marco de divisão 
territorial das lezírias localizadas na zona de Porto de Salazar, junto à 
Azambuja. A existência de uma quinta homónima é, igualmente, men-
cionada. De facto, nas Memórias Paroquiais de 1755-58, referentes à 
1 Decreto “Ad Gentes” sobre a atividade missionária da Igreja 21, 1965. Acessível em http://www.

vatican.va
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paróquia de Valada, é feita uma enumeração dos locais passíveis de avis-
tar a partir deste lugar, na qual são referidos 

a Vila de Salvaterra de Magos, a Vila da Azambuja, a 
Igreja da Vila de Benavente, o Convento dos Arrábidos 
de Jericó e o dos Padres de São Francisco do lugar das 
Virtudes, a Vila de Muge, o lugar de Escaroupim e a 
quinta do Vale da Pedra.2 

Figura 1. Valada - Memórias Paroquiais

Fonte: Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Valada. Santarém, 
Memórias Paroquiais, 1755-58, fl.1

2 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, “Valada. Santarém”, Memórias Paroquiais, 1755-58, 
fl.1. Acessível em https://digitarq.arquivos.pt
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As Memórias Paroquiais permitem verificar a inexistência de um 
núcleo populacional relevante na zona do Vale da Pedra durante o sécu-
lo XVIII, pois as descrições relativas a Valada e Pontével não o referem 
enquanto lugar. Porém, a carta de freguesias de 1758, construída pela 
NOVA FCSH a partir dos dados que constam nas Memórias Paroquiais, 
situa a zona que viria a ser ocupada pelo lugar de Vale da Pedra no ter-
ritório da paróquia de Pontével.3

O século XIX começou a alterar esta realidade, sobretudo devido 
ao desenvolvimento do caminho-de-ferro. A construção da ferrovia fa-
zia parte da política de modernização do país desenvolvida durante a 
segunda metade do século4, sendo uma das suas prioridades a ligação 
entre Lisboa e o Porto. Esta via foi construída de forma faseada, tendo 
o troço situado entre Virtudes e a Ponte de Santana, no qual seriam 
construídos a estação do Reguengo e o posto técnico do Setil, entrado 
em funcionamento a 28 de abril de 1858.5 Os estudos respeitantes à 
relação entre o caminho-de-ferro e a demografia sugerem que as loca-
lidades com acesso à ferrovia testemunharam um crescimento popula-
cional mais elevado entre 1864 e 1930, comparativamente àquelas que 
não eram servidas pelo caminho-de-ferro6, o que terá, também, sido 
uma realidade no Vale da Pedra. De facto, a entrada em funcionamento 
deste meio de transporte com acesso direto a Lisboa facilitava as via-
gens e permitia uma maior fixação de população na zona. Além disso, 
no início do século XX, a transformação do posto técnico do Setil em 
estação criaria uma zona de entroncamento entre as Linhas do Leste e 
Vendas Novas, permitindo a ligação entre as duas margens do Tejo e 
facilitando as ligações ao sul do país. A ligação entre as duas margens 
implicava a construção de algumas obras de engenharia, como os ater-
3 NOVA FCSH, Atlas. Cartografia Histórica. Acessível em http://atlas.fcsh.unl.pt
4 Justino, David, A formação do espaço económico nacional, s.l.: Vega, 1986; Reis, Jaime, O 

atraso económico português em perspectiva histórica: estudos sobre a economia portuguesa na 
segunda metade do século XIX, 1850-1930, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1993; 
Lains, Pedro e Ferreira da Silva, Álvaro (eds.), História Económica de Portugal, 1700-2000, 
volume II, Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005.

5 Torres, Carlos Manitto, “A evolução das linhas portuguesas e o seu significado ferroviário”, 
Gazeta dos Caminhos de Ferro, 1 de janeiro de 1958, pp. 75-78.

6 Espinha da Silveira, Luís; Alves, Daniel; Lima, Nuno Miguel; Alcântara, Ana; e Puig-Farré, 
Josep, “Caminhos de ferro, população e desigualdades territoriais em Portugal, 1801-1930”, 
Ler História, n.º 61, Lisboa: ISCTE-IUL, 2011, pp. 7-37.
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ros que conduziam a linha férrea até à ponte D. Amélia, inaugurada 
em 1904, e que mobilizariam durante vários meses um grande número 
de trabalhadores. Como exemplo, a edição de 16 de agosto de 1902 da 
Gazeta dos Caminhos de Ferro indica que, nessa época, trabalhavam na 
zona do Setil cerca de 200 operários:

Adquiriu-se ao Sr. Pinto Barreiros o outeiro do Setil 
junto à linha férrea e começou a decepar-se metodica-
mente. Lá está o chefe de trabalhos Brousse com 200 
operários numa frente de ataque de 500 metros, dis-
tribuídos em degraus, de onde caiem as terras para os 
vagões em continuado movimento.7 

A maioria destes trabalhadores de construção não se fixava no lo-
cal, tendendo a acompanhar o prolongamento das linhas. Porém, tal 
não acontecia com os funcionários destacados para as estações. Ana-
lisando os registos de casamento da paróquia de Pontével é possível 
verificar uma progressiva fixação de trabalhadores do caminho-de-fer-
ro na zona do Vale da Pedra, cujo topónimo começa a desligar-se da 
quinta homónima, passando a referir-se a um novo lugar da freguesia 
de Pontével. De facto, se os topónimos Casais dos Lagartos, Casais dos 
Penedos, Casais de Pontével ou Casais das Areias surgem mais cedo na 
documentação, evidenciando a criação de aglomerados populacionais 
mais próximos da sede, o topónimo Vale da Pedra surge bastante ligado 
ao desenvolvimento do caminho-de-ferro e à fixação de trabalhadores 
agrícolas oriundos de diversas zonas do país, sendo esta realidade já vi-
sível na década de 1870. Como exemplo, é possível referir o casamento 
realizado a 15 de fevereiro de 1871 entre Manuel Joaquim Ribeiro, um 
empregado do caminho-de-ferro, morador no Reguengo e oriundo da 
Freguesia dos Santos Cosme e Damião de Arcos de Valdevez e Carolina 
Maria, natural da freguesia de São Pedro de Manique e moradora em 
Pontével. Como testemunhas surgem dois outros funcionários da fer-
rovia: António Pereira Pinto, morador na Estação de Santana e Manuel 
Pereira Pinto, morador em Lisboa.8 Da mesma forma, a 1 de setembro 

7 “Excursão de engenharia”, Gazeta dos Caminhos de Ferro, 16 de agosto de 1902, p. 241.
8 Livro de registos de casamento – Pontével, 1861-78, fl. 80. Acessível em https://digitarq.

adstr.arquivos.pt
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de 1900 tem lugar o casamento de Francisco Martinho e Conceição 
Rodrigues, sendo o noivo funcionário do caminho-de-ferro, morador 
na Estação do Reguengo e natural do concelho da Barquinha e a noiva 
oriunda do concelho de Santa Comba Dão e moradora nos Casais de 
Vale da Pedra, tal como uma das testemunhas, Bernardo da Silva.9 

Mas nem todos os habitantes do Vale da Pedra se encontravam li-
gados ao trabalho no caminho-de-ferro, como demonstra um casamen-
to realizado a 29 de outubro de 1888, sendo o noivo natural do Cartaxo 
e a noiva moradora nos Casais de Vale da Pedra.10 De facto, o impacto 
do comboio na fixação de população não se resumia aos trabalhadores 
do caminho-de-ferro, tendo também influência nos movimentos de tra-
balhadores de outros setores. No final do século XIX – início do século 
XX, as estações do Reguengo e Setil integravam o percurso mais rápido 
entre Lisboa e Valada/Muge, tendo o caminho-de-ferro substituído as 
ligações fluviais enquanto meio preferencial de transporte de passagei-
ros. Além disso, – e, muitas vezes, também através do comboio – o 
desenvolvimento da agricultura trazia aos campos do Ribatejo grupos 
de trabalhadores sazonais oriundos de outras zonas do país e que, por 
vezes, se iam fixando no território. Até meados do século XX, a deslo-
cação sazonal de ranchos de trabalhadores era frequente, sendo estes 
sobretudo oriundos das Beiras, mas também de Portalegre, Coimbra, 
Leiria ou de algumas zonas do Alentejo.  

De facto, entre 1890 e 1940, os movimentos migratórios de maior 
amplitude fizeram da bacia do Tejo uma das maiores zonas de atração de 
migrantes, devido ao impacto da colonização agrícola e das crescentes 
tendências de desenvolvimento industrial e de urbanização que começa-
vam a acentuar-se.11 O concelho do Cartaxo era um dos que beneficiava 
deste acréscimo populacional apresentando, entre 1890 e 1940, uma 
percentagem de população oriunda de outros concelhos que oscilou 
entre os 2,6% entre 1890 e 1900 e os 6,2% entre 1930 e 1940. Esta 

9 Livro de registos de casamento – Pontével, 1900, fl. 12. Acessível em https://digitarq.adstr.
arquivos.pt 

10 Livro de registos de casamento – Pontével, 1888, fl. 21. Acessível em https://digitarq.adstr.
arquivos.pt

11 Girão, Aristides de Amorim e Velho, Fernanda Lopes, Migrações internas (1890-1940), 
Coimbra: Universidade de Coimbra, 1948, pp. 12-13.
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tendência seria apenas interrompida entre 1911 e 1920, uma época na 
qual os impactos da I Guerra Mundial, da fome provocada por maus 
anos agrícolas e das epidemias de tifo e Gripe Pneumónica foram mar-
cantes.12 Esta tendência manter-se-ia nas décadas seguintes, continuan-
do o distrito de Santarém a ser considerado uma zona de atração dos 
migrantes13 que provinham maioritariamente da região norte. Neste, 
o concelho do Cartaxo seria um dos que se destacaria pelo aumento 
populacional.14

No início do século XX, a designação deste novo lugar da freguesia 
de Pontével oscilava entre Casais do Vale da Pedra, apresentado nos re-
gistos de casamento, e Foros de Vale da Pedra ou somente Val da Pedra, 
tal como surge nos Boletins Individuais do Corpo Expedicionário Por-
tuguês.15 No entanto, a primeira designação iria adquirir primazia sobre 
as restantes ao longo do século XX, à medida que a localidade testemu-
nhava um maior desenvolvimento, com a continuação da fixação de 
população devido à agricultura e à proximidade do caminho-de-ferro, 
que permitia uma fácil ligação a Lisboa e à sua cintura industrial, bem 
como às localidades situadas mais a norte e à margem sul do Tejo. Na 
sequência deste desenvolvimento, as populações de Casais de Vale da 
Pedra, Ponte do Reguengo e Setil começariam a reclamar a sua separa-
ção administrativa de Pontével através da criação de uma nova fregue-
sia, o que vem a suceder no final da década de 1980.

É importante notar que a década de 1980 corresponde a um 
pico na criação de novas freguesias, sendo que esta realidade deriva das 
transformações políticas e administrativas decorrentes da Revolução de 
Abril. 

12 Idem, ibidem.
13 Alarcão, Alberto de, Mobilidade geográfica da população de Portugal (continente e ilhas 

adjacentes). Migrações internas 1921-1960, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, 
p. 179.

14 Idem, ibidem, p. 223.
15 Cf. Boletins individuais de Francisco dos Santos Correia, José Silvério Júnior e João Bernardo 

da Silva. Arquivo Histórico Militar, Boletins Individuais do Corpo Expedicionário Português. 
Acessíveis em https://arqhist.exercito.pt
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Figura 2. Freguesias criadas em Portugal Continental 
entre 1880 e 2009

Fonte: Henriques, Cristina; Domingues, Alexandre; Teixeira, José Afonso; e Pereira, 
Margarida, “Geografia e Números da Agregação das Freguesias em Portugal: Reper-
cussões Socioterritoriais”, 25th APDR Congress. Proceedings, Lisboa, junho de 2018, 
p. 133

Após a revolução e, sobretudo, com a Constituição da República 
Portuguesa de 197616, a importância do poder local é intensificada, sen-
do estimulado um papel mais ativo por parte das populações. A criação 
de novas freguesias vinha legitimar necessidades e expectativas dos po-
pulares e permitia a concretização de pretensões antigas. De facto, além 
da afirmação da individualidade dos locais, o estatuto de freguesia per-
mitia a obtenção de melhores serviços por parte da Administração do 
Estado.17 No caso do Vale da Pedra – segundo testemunho de António 
Gabriel, que viria a ser membro da Comissão Instaladora da Freguesia 
do Vale da Pedra, ao jornal O Povo do Cartaxo –, o desejo de elevação a 
freguesia intensifica-se 

16 O poder local é referido no título VII da parte III – artigos 235.º a 265.º. Constituição da 
República Portuguesa, Diário da República n.º 86/1976, série I, 10 de abril de 1976.

17 Henriques, Cristina; Domingues, Alexandre; Teixeira, José Afonso; e Pereira, Margarida, 
“Geografia e números da agregação das freguesias em Portugal: repercussões socioterritoriais”, 
25th APDR Congress. Proceedings, Lisboa, junho de 2018, p. 133.
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na sequência da recusa da Junta de Freguesia de Ponté-
vel em instalar no lugar de Vale da Pedra uma assem-
bleia de voto para evitar a deslocação, particularmente 
dos mais idosos, à sede de freguesia sempre que chama-
dos a exercer o seu direito cívico.18

Não obstante o grande número de novas freguesias criadas nos anos 
de 1980, o processo a desenvolver para a sua constituição era complexo. 
A Lei n.º 11/8219, que determinava o regime de criação e extinção das 
autarquias locais, requeria uma série de fundamentos que legitimassem 
o pedido. Era necessária fundamentação de ordem histórica, geográfica, 
demográfica, económica, social e cultural20, bem como a demonstração 
da viabilidade político-administrativa da nova freguesia, a definição mi-
nuciosa dos limites geográficos e um conjunto de documentação que 
comprovasse a participação efetiva de todos os órgãos executivos e de-
liberativos. Deveriam ainda ser ponderados os seguintes indicadores:

a) Número de eleitores da área proposta para a nova 
freguesia;

b) Taxa de variação demográfica, observada entre os 
2 últimos recenseamentos eleitorais, intervalados de 
5 anos; 

c) Diversificação de estabelecimentos de comércio e de 
estruturas de serviços;

d) Organismos de índole cultural ou artística existentes 
na área da futura freguesia; 

e) Acessibilidade de transportes.21

Como requisitos para a criação de novas freguesias contava-se o 
número de eleitores da futura circunscrição, que não deveria ser inferior 
a 500; a existência de, pelo menos, quatro estabelecimentos, estruturas 

18 Gabriel, António, “Vale da Pedra – Passado, Presente e Futuro”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 
18 de junho de 1998, p. 19.

19 Lei n.º 11/82, Diário da República n.º 125/1982, série I, 2 de junho de 1982, pp. 1529- 
-1531.

20 Artigo 4.º da Lei n.º 11/82, Diário da República n.º 125/1982, série I, 2 de junho de 1982, 
p. 1529.

21 Artigo 5.º da Lei n.º 11/82, Ibidem.
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de serviços ou organismos de índole cultural ou artística; e a existência 
de “pelo menos, uma escola que possa vir a assegurar em curto espaço 
de tempo a escolaridade obrigatória”.22 Por fim, era ainda necessário 
constituir uma comissão instaladora. Somente após a entrega de to-
dos estes elementos, a Assembleia da República votaria e enviaria ao 
Governo os elementos necessários ao processo de criação de uma nova 
freguesia.23

Os trâmites legais foram seguidos primeiramente a nível local, 
tendo sido obtido, a 5 de janeiro de 1988, parecer favorável e por una-
nimidade da Assembleia de Freguesia de Pontével quanto à criação da 
Freguesia de Vale da Pedra. A 18 de janeiro, também a Câmara Munici-
pal do Cartaxo daria parecer favorável e por unanimidade, seguindo-se 
a Assembleia Municipal, a 22 de janeiro.24

Na Assembleia da República foram apresentados, nos primeiros 
meses de 1988, três projetos de lei referentes à criação da nova freguesia. 
A 23 de janeiro, o Projeto de Lei n.º 159/A, redigido por Casimiro Go-
mes Pereira e José Guilherme Coelho dos Reis, do Grupo Parlamentar 
do PSD, apresentava as motivações e os fundamentos para o pedido de 
criação da freguesia de Casais do Vale da Pedra, no concelho do Cartaxo. 
Distando, respetivamente, 6, 8 e 12 quilómetros da sede de freguesia, 
as povoações do Vale da Pedra, Ponte do Reguengo e Setil apresentavam 
um número de eleitores superior ao limite mínimo estalecido pela Lei 
n.º 11/82, contando com 1019 eleitores em 1987. É de registar que 
o número de eleitores em 1982 era de 857, o que evidenciava uma 
tendência de crescimento ativa da população. A povoação apresentava, 
igualmente, as infraestruturas necessárias para a sua elevação a fregue-
sia. Cumprindo o que se encontrava estipulado no artigo 6.º da Lei 
n.º 11/82, existiam no território da futura freguesia duas Escolas Pri-
márias – Vale da Pedra e Setil –, sendo os restantes níveis de ensino 
ministrados no Cartaxo, usufruindo os alunos de uma rede de trans-
portes escolares a cargo do município. As localidades eram servidas por 

22 Artigo 6.º da Lei n.º 11/82, Ibidem.
23 Henriques, Cristina; Domingues, Alexandre; Teixeira, José Afonso; e Pereira, Margarida, 

“Geografia e números da agregação das freguesias em Portugal: repercussões socioterritoriais”, 
25th APDR Congress. Proceedings, Lisboa, junho de 2018, p. 134. 

24 “Cronologia”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 18 de junho de 1998, p. 19.
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uma rede de transportes públicos suficientemente desenvolvida e de 
fácil acessibilidade, contando com duas estações da CP e com uma rede 
de transporte rodoviário. Dispunham ainda de uma rede de abasteci-
mento de água ao domicílio, de eletrificação pública e doméstica e de 
um serviço municipal de recolha de lixo. O projeto de lei elenca ainda 
os principais equipamentos urbanos existentes: 

Posto médico — Casais de Vale da Pedra; 
Farmácia — Casais de Vale da Pedra;
Igreja (em construção); 
Terreno para cemitério; 
Três paragens da RN;
Duas estações da CP — Setil e Ponte de Reguengo;
Quatro fontanários — todas as localidades; 
Diversos loteamentos para habitação já construídos ou 
em construção. (…) 
Sete mercearias ou minimercados; 
Nove cafés/restaurantes; 
Dois depósitos de pão; 
Uma peixaria;
Diversos estabelecimentos de outros ramos distintos e de 
interesse urbano.
No domínio da atividade económica local e como fontes 
empregadoras, destacam-se as seguintes empresas ou ra-
mos de atividade produtiva:
Estação de abastecimento de água a Lisboa — EPAL;
Cinco unidades industriais com atividades de descasque 
de arroz, rações, tomate, cogumelos, produtos agrícolas 
e óleo de eucalipto; aviários e suiniculturas; estufas de 
flores e horticultura.25

25 Diário da Assembleia da República, série II, V legislatura, n.º 41, 3 de janeiro de 1988, 
p. 795.



23

Quanto aos equipamentos socioculturais e desportivos exigidos 
pela Lei n.º 11/82 contavam-se a Associação Cultural e Recreativa Va-
lepedrense; o Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais de Vale da 
Pedra e Ponte do Reguengo; e o Grupo Desportivo do Setil. Para apoio 
às suas atividades destacava-se o campo de futebol; o recinto de festas 
com atividades polivalentes; e o centro cívico e parque infantil – cujo 
projeto se encontrava aprovado, aguardando-se a autorização para o iní-
cio da construção.26

A 27 de janeiro juntava-se o Partido Socialista, com os deputados 
Gameiro dos Santos, Jorge Sampaio e Jorge Lacão a apresentarem à 
Assembleia da República o Projeto de Lei n.º 166/V. A enumeração dos 
pré-requisitos reunidos pela localidade é idêntica à do projeto de lei an-
terior, destacando-se apenas a proposta de uma denominação diferente 
para a nova freguesia: Vale da Pedra.27 Por sua vez, a 4 de fevereiro de 
1988, o deputado do Partido Comunista Português, Álvaro Brasileiro, 
apresentava à Assembleia da República o Projeto de Lei n.º 181/V, que 
revela alguns dados anteriormente não referidos e que ajudam a carac-
terizar a futura nova freguesia.28 Segundo a descrição feita, a nova fre-
guesia ocupava uma área de cerca de 13,5 km2, correspondendo a 30% 
da área total da freguesia de Pontével. Utilizando dados do Censo de 
1981, o projeto de lei apresenta a estrutura etária da população dos três 
lugares, reconhecendo-se ser esta maioritariamente jovem, com uma 
larga maioria da população em idade ativa.29

26 Ibidem.
27 Diário da Assembleia da República, série II, V legislatura, n.º 44, 3 de fevereiro de 1988, 

p. 848.
28 Diário da Assembleia da República, série II, V legislatura, n.º 47, 12 de fevereiro de 1988, 

pp. 923-925.
29 Ibidem, p. 923.



24

Figura 3. Distribuição etária da população do Vale da Pedra, 
Ponte do Reguengo e Setil

Fonte: gráfico elaborado a partir dos dados presentes no Diário da Assembleia da 
República, 12 de fevereiro de 1988, p. 923.

A grande percentagem de jovens manifestava-se, igualmente, no 
número de alunos que frequentaram as escolas primárias de Casais do 
Vale da Pedra e do Setil, entre 1981 e 1988.30

Figura 4. Número de alunos inscritos nas escolas primárias 
da futura freguesia (1981-1988)
Anos letivos Número de alunos
1981-82 147
1982-83 124
1983-84 107
1984-85 115
1985-86 102
1986-87 115
1987-88 97

Fonte: Diário da Assembleia da República, 12 de fevereiro de 1988, p. 924.

30 Ibidem, p. 924.
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Quanto à ocupação da população ativa, verifica-se que a sua maio-
ria se encontrava ligada à indústria, surgindo o setor terciário em se-
gundo lugar e, por último, a agricultura, com apenas noventa e nove 
indivíduos. Esta alteração da estrutura de trabalho dos residentes é jus-
tificada pela progressiva mecanização da agricultura e do próprio cami-
nho-de-ferro e pela abertura de fábricas na zona. Por último, no âmbito 
das atividades socioculturais e desportivas, o Projeto de Lei n.º 181/V 
evidencia ainda o papel do Centro Social, Cultural e Recreativo de Ca-
sais de Vale da Pedra e Ponte do Reguengo, não só enquanto fomen-
tador de iniciativas de caráter social, cultural, recreativo e desportivo, 
mas também enquanto promotor do apoio à infância e à terceira idade 
e enquanto suporte da prática religiosa.

Após a discussão dos projetos de lei na Assembleia da República, a 
criação da freguesia de Vale da Pedra é votada a 11 de março de 1988, 
três dias após ter sido criada uma Comissão de Estudo Demarcativa 
que tinha como representantes do Vale da Pedra, António Leite Mari-
nho, Francisco Batalha e Mário Sereno.31 Na especialidade, somente o 
projeto de lei do PSD seria aprovado, devido à abstenção dos restantes 
partidos que não concordavam com os limites geográficos apresentados 
para a nova freguesia. De facto, o parecer dado pelos órgãos municipais 
aconselhava que a localidade da Cruz do Campo ficasse a pertencer uni-
camente à freguesia de Pontével. Porém, esta viria a ser dividida entre 
Pontével e Vale da Pedra, passando a Estrada Nacional n.º 3 a constituir 
o limite poente da nova freguesia.32 Após a resolução desta questão, a 
criação da freguesia do Vale da Pedra seria promulgada pelo Presidente 
da República, Mário Soares, a 29 de abril e efetivada pela Lei n.º 66/88, 
de 23 de maio do mesmo ano.33

31 “Cronologia”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 18 de junho de 1998, p. 19. 
32 Campos, Renato, “Vale da Pedra. A oitava freguesia do município do Cartaxo”, O Cartaxo, 

ano XXVI, série IV, 1 de maio de 1988, s.p.
33 Lei n.º 66/88, Diário da República n.º 119/1988, série I, 23 de maio de 1988, pp. 2178- 

-2179.
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Figura 5. Lei n.º 66/88, de 23 de maio de 1988

Fonte: Lei n.º 66/88, Diário da República n.º 119/1988, série I, 
23 de maio de 1988, pp. 2178-2179.
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Figura 6. Representação cartográfica da freguesia do Vale da Pedra34

Fonte: Declaração da Assembleia da República, Diário da República n.º 143/1988, 
série I, 23 de junho de 1988, p. 2570

34 A representação cartográfica da freguesia do Vale da Pedra anexa à Lei n.º 66/88 foi publicada 
com inexatidões. Como tal, foi retificada por declaração da Assembleia da República a 6 de 
junho de 1988.
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Após a criação da Freguesia de Vale da Pedra, e de acordo com a 
legislação em vigor, foi designada uma Comissão Instaladora na qual 
constavam Adriano Nogueira Ribeiro, como representante da Câmara 
Municipal do Cartaxo; José Nogueira Baptista e António Gabriel, pela 
Junta de Freguesia de Pontével; e Joaquim Edgar, Leonel da Costa, Ber-
nardino Barros, Joaquim Emílio da Costa e Rui Pombo, como repre-
sentantes de Casais de Vale da Pedra.35

Figura 7. Membros da Comissão Instaladora da Freguesia 
do Vale da Pedra

Fonte: Reinaldo Mendes, “De Casais de Vale da Pedra à freguesia de Vale da Pedra”, 
O Povo do Cartaxo, 18 de junho de 1998, p. 19 

A 11 de setembro de 1988 foram realizadas as primeiras eleições 
para a Assembleia de Freguesia, com vitória do Partido Socialista. A 28 
de setembro, o primeiro executivo eleito tomava posse, sob a presidên-
cia de Joaquim Edgar. Reinaldo Mendes seria o primeiro Presidente da 
Assembleia de Freguesia.36

35 Mendes, Reinaldo, “De Casais de Vale da Pedra à freguesia de Vale da Pedra”, O Povo do 
Cartaxo, Cartaxo, 18 de junho de 1998, p. 19.

36 “Cronologia”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 18 de junho de 1998, p. 19. 
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Capítulo 2

Uma comunidade cristã
em desenvolvimento

O apostolado dos leigos é participação na própria missão 
salvadora da Igreja, e para ele todos são destinados pelo 
Senhor, por meio do Batismo e da Confirmação. E os sa-
cramentos, sobretudo a sagrada Eucaristia, comunicam 
e alimentam aquele amor para com Deus e para com os 
homens, que é a alma de todo o apostolado.37

A história do desenvolvimento do Vale da Pedra teria implicações 
nas vivências de fé dos seus habitantes. Numa localidade recente, mar-
cada pelo fenómeno migratório – que, em muitos casos, quebrava os 
laços sociais que impelem os mais novos à vivência dos sacramentos – e 
afastada dos locais de culto mais próximos, rapidamente aumentou o 
número daqueles que não haviam sido apresentados à fé cristã ou não a 
viviam comunitariamente. Porém, o mesmo fenómeno migratório, tra-
zendo ao Vale da Pedra famílias oriundas de locais onde a vivência da fé 
era mais enraizada, acabou por ser responsável pela presença da semente 
que, nesta localidade, faria dos leigos os principais evangelizadores dos 
seus vizinhos. Não é possível percecionar a vivência pessoal da fé. Como 
tal, este capítulo vai acompanhar a evolução da sua vivência comunitá-
ria, atentando sobre a participação nos Sacramentos de Iniciação Cristã 
e no sacramento do matrimónio, bem como no desenvolvimento de 
ações catequéticas e de evangelização.
37 Constituição Dogmática Lumen Gentium 33, 1964. Acessível em http://www.vatican.va
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2.1. A vivência dos sacramentos
Nos anos 60 do século XX, o Vale da Pedra era uma localidade 

em crescimento, mas com uma diminuta vivência comunitária da fé. 
A distância que a separava das igrejas mais próximas – entre 6 e 7 km 
– era um dos fatores determinantes para esta realidade, numa época 
na qual o uso do automóvel não era ainda generalizado. A capela da 
Quinta das Malhadas – localizada num ponto estratégico entre os três 
núcleos habitacionais da localidade: Casais do Vale da Pedra, Ponte do 
Reguengo e Setil – era o local de culto mais próximo, sendo frequenta-
da por alguns valepedrenses na Eucaristia dominical e na celebração de 
Batismos e Matrimónios. 

No que ao Batismo diz respeito, entre 1960 e 1995 receberam 
este sacramento 578 valepedrenses, sendo a década de 1970 aquela que 
testemunharia um maior número de celebrações. 

Figura 8. Evolução do total de Batismos de naturais ou residentes 
no Vale da Pedra, Ponte do Reguengo e Setil 38

Fonte: gráfico elaborado a partir dos livros de registo de Batismo da Paróquia 
de Pontével. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação, Pontével

38 Foi considerada a naturalidade ou residência do neófito ou de, pelo menos, um dos pais.
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Como será visível posteriormente, esta tendência relaciona-se 
com o começo da atividade catequética na localidade sendo, também, 
contemporânea da transição das celebrações da Eucaristia da capela da 
Quinta das Malhadas para o centro dos Casais do Vale da Pedra. Os 
próprios picos evidenciados em 1971 e 1972 correspondem a esta ação 
de evangelização feita pela comunidade, refletindo algumas celebrações 
comunitárias do Batismo que serão abordadas adiante. É, assim, nas 
épocas em que Pontével teve como párocos o Pe. Fernando da Luz Lo-
pes (1954-1963 e 1970-1973) e o seu coadjutor, Pe. João Gonçalves 
Cecílio (1972-1973), bem como o Pe. João Guerra (1973-1979), que 
pode ser testemunhado um maior aumento de celebrações do Batismo, 
cuja evolução seguiria uma tendência de diminuição na década de 1990. 

É preciso ter em consideração que a evolução do número de Batis-
mos é sempre devedora da conjuntura de cada época e de realidades di-
versas às quais a Igreja é alheia, como a evolução das taxas de natalidade, 
a alteração das motivações sociais e culturais das famílias para a celebra-
ção do sacramento e, neste caso concreto, as próprias consequências da 
Guerra Colonial e da democratização do país. Contudo, é importante 
evidenciar a tendência de crescimento ocorrida na década de 1970 pelo 
facto de esta ser contemporânea do esforço catequético iniciado pela 
mesma altura e que foi suportado, sobretudo, pelos leigos. 

Os registos de Batismo permitem, igualmente, verificar os locais 
nos quais estes foram realizados. Por uma questão de proximidade geo-
gráfica e emocional evidencia-se uma preferência pela capela da Quinta 
das Malhadas em detrimento da Igreja de Pontével.
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Figura 9. Locais de realização dos Batismos de naturais 
ou residentes no Vale da Pedra, Ponte do Reguengo e Setil39

Fonte: gráfico elaborado a partir dos livros de registo de Batismo da Paróquia 
de Pontével. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação, Pontével

Neste arrolamento é ainda de destacar a celebração de três batis-
mos na igreja do Vale da Pedra, anteriores à ereção da paróquia. A 4 de 
dezembro de 1988, Feliciana Camacho e Florbela Sereno recebem os 
Sacramentos da Iniciação Cristã na igreja local, pela mão do primeiro 
bispo de Santarém, D. António Francisco. A 20 de outubro de 1991, 
teria lugar o primeiro Batismo de uma criança: Bárbara Marinho.

No que diz respeito ao sacramento do Matrimónio a evolução é 
semelhante. Entre 1961 e 1995 foram realizados 268 casamentos, ve-
rificando-se uma tendência de aumento na primeira metade da década 
de 1970 e nos primeiros anos da década de 1980, seguida por um mo-
vimento de retração na década seguinte.

39 Foi considerada a naturalidade ou residência do neófito ou de, pelo menos, um dos pais. 
Entre 1975 e 1979, o local da celebração dos Batismos não é indicado nos registos, sendo 
apenas referido que as celebrações foram realizadas na paróquia de Pontével.
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Figura 10. Evolução do total de casamentos de naturais ou residen-
tes no Vale da Pedra, Ponte do Reguengo e Setil40

Fonte: gráfico elaborado a partir dos livros de registo de casamento da Paróquia 
de Pontével. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação, Pontével

Tal como no caso dos Batismos, a evolução dos Matrimónios é 
devedora da conjuntura, conhecendo impactos relevantes dos contex-
tos socioeconómicos e culturais de cada época, bem como, no caso dos 
anos de 1960 e da primeira metade da década seguinte, da partida de 
homens para a Guerra Colonial. Na verdade, a evolução apresentada no 
Vale da Pedra acompanha aquela que é sentida no restante país. A déca-
da de 1970 testemunhou um aumento do número total de casamentos, 
tendo conhecido um pico nos anos de 1975 e 1976. Este pico refletiu, 
sobretudo, um aumento do número de casamentos civis, possibilitado 
pela alteração do regime legal de divórcio alcançado após a revisão da 
Concordata entre o Estado Português e a Santa Sé, na sequência da 
instauração da Democracia.41 Porém, este aumento é, também, deve-
40 Foi considerada a naturalidade ou residência de, pelo menos, um dos noivos.
41 Barreto, António e Preto, Clara Valadas, “Indicadores da evolução social”, in A situação social 

em Portugal (1960-1995), António Barreto (org.), Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 
1996, p. 70.

Ano

1961 4

1962 5

1963 7

1964 7

1965 8

1966 5

1967 5

1968 4

1969 9

1970 5

1971 11

1972 14

1973 8

1974 10

1975 11

1976 23

1977 6

1978 9

1979 8

1980 4

1981 5

1982 17

1983 13

1984 13

1985 8

1986 7

1987 7

1988 10

1989 3

1990 2

1991 5

1992 5

1993 3

1994 1

1995 6

1961

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995
0

5

10

15

20

25

Título do gráfico



34

dor de outros fatores, entre os quais o regresso dos militares da Guerra 
Colonial e de alguns emigrantes, tendo sido, igualmente, sentido nos 
casamentos católicos.

No caso do Vale da Pedra, o aumento populacional ocorrido na 
época e o retorno de alguns emigrantes seriam, igualmente, fatores res-
ponsáveis por este crescimento. Contudo, a tendência de aumento do 
número de casamentos verificada na década de 1970 relaciona-se, tam-
bém, tal como no caso dos Batismos, com a ação catequética desenvol-
vida na localidade, que possibilitou o casamento católico de cônjuges 
casados civilmente.

No que diz respeito aos locais de realização dos casamentos, tal 
como no caso dos Batismos, a capela da Quinta das Malhadas seria, na 
grande maioria dos casos, preferida à igreja paroquial de Pontével. Às 
motivações geográficas e emocionais, passaria a aliar-se o hábito, cada 
vez mais difundido no concelho e fora dele, de realizar os casamentos 
nesta quinta. Na verdade, dos 268 casamentos registados, nos quais, 
pelo menos, um dos nubentes era natural ou residente nos Casais do 
Vale da Pedra, Ponte do Reguengo ou Setil, 224 seriam realizados na ca-
pela da Quinta das Malhadas. Contudo, estes representam apenas cerca 
de 46% das celebrações de casamento aí realizadas no mesmo período. 
É ainda de destacar o facto de, contrariamente ao que sucede no caso 
dos Batismos, não ter sido realizado qualquer casamento na igreja do 
Vale da Pedra antes da criação da paróquia.
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Figura 11. Locais de realização dos casamentos de naturais 
ou residentes no Vale da Pedra, Ponte do Reguengo e Setil42

Fonte: gráfico elaborado a partir dos livros de registo de casamento da Paróquia 
de Pontével. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação, Pontével

2.2. As ações de evangelização
A evolução do número de Batismos e Matrimónios e a crescen-

te participação da população do Vale da Pedra na Eucaristia, que será 
abordada adiante, são contemporâneos e refletem um esforço de cate-
quização que tem início na transição entre as décadas de 1960 e 1970 
e que seria, sobretudo, da responsabilidade dos leigos. Neste âmbito, o 
testemunho da D.ª Maria Reino é relevante, não só devido à sua ação 
catequética amplamente reconhecida na localidade, mas também pelo 
facto de ser possível encontrar na sua história de vida dois elementos es-
senciais no processo de desenvolvimento da comunidade cristã do Vale 
da Pedra. Por um lado, o impacto da cultura cristã do norte do país que 
se encontrava presente na educação de muitos dos que se estabeleceriam 
no Vale da Pedra. Por outro, a importância da ação evangelizadora dos 

42 Foi considerada a naturalidade ou residência de, pelo menos, um dos noivos.
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leigos, relembrada pelo Concílio Vaticano II e difundida por organis-
mos como a Ação Católica.

As catequeses da infância terão tido início no final da década de 
1960, provavelmente ainda durante o último ano do Pe. Fernando 
Henriques enquanto pároco de Pontével e começaram por ser realizadas 
na escola primária, durante a semana, contando com o acolhimento das 
professoras. Por uma questão geográfica, eram simultaneamente reali-
zadas catequeses na capela da Quinta das Malhadas, ao sábado, para 
as crianças que viviam na zona da Ponte do Reguengo. Aliás, os habi-
tantes da Ponte do Reguengo seriam os principais frequentadores da 
capela das Malhadas, contando as Missas com uma presença bastante 
relevante de crianças e jovens.43 No início da década de 1970, quando 
o Pe. Fernando da Luz Lopes decide começar a celebrar a Eucaristia em 
casas particulares, as catequeses passariam, também, para esses espaços, 
acolhendo as crianças dos Casais do Vale da Pedra, enquanto os resi-
dentes da Ponte do Reguengo continuariam a frequentar a catequese na 
Quinta das Malhadas. 

Nesta ação catequética destacam-se algumas senhoras do Vale da 
Pedra, entre as quais a D.ª Maria Reino que, percorrendo a localidade, 
convidava para a celebração da Eucaristia e lembrava os pais sobre a 
importância da catequese. Contudo, como a própria relembra, não foi 
difícil convencer a maioria dos pais, devido, também, à falta de outras 
ocupações para os mais novos: 

No Vale da Pedra não havia nada e, como não havia 
nada, foi uma enxurrada de crianças. Eram muitas 
crianças.44 

A partir daí, a catequese continuaria a ser realizada nas várias casas 
particulares onde foi celebrada a Eucaristia e, posteriormente, no barra-
cão do Centro Social e na capela ainda em obras. Simultaneamente, ou-
tras atividades eram desenvolvidas. A primeira celebração da Primeira 
Comunhão que teve lugar no Vale da Pedra seria realizada ainda na cave 

43 Entrevista à D.ª Maria Reino, realizada a 7 de julho de 2020.
44 Entrevista à D.ª Maria Reino, realizada a 7 de julho de 2020.
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do Sr. José d’Amorim, a primeira casa particular que acolheria as cele-
brações da Eucaristia, com o Pe. Fernando da Luz Lopes. O crescimento 
da comunidade cristã acabaria por obrigar ao recurso a Missas campais, 
sempre que o número dos fiéis assim o exigia, existindo testemunhos da 
sua realização, pelo menos, desde 1977. 

No que diz respeito à catequização dos adultos, destacam-se as ati-
vidades inseridas no Mês de Maria, realizadas desde o início da década 
de 1970. Crianças e adultos juntavam-se para momentos de catequese 
e oração que tiveram início na casa do Sr. José d’Amorim e que alimen-
tariam a devoção a Nossa Senhora de Fátima e ao Imaculado Coração 
de Maria, que estaria na origem da posterior escolha da padroeira da 
paróquia. Mas também a ligação do Vale da Pedra aos Missionários 
Combonianos acaba por ser um elemento relevante na evangelização 
da população adulta e no processo de desenvolvimento da comunidade 
cristã.

É importante ter em consideração que a presença dos Missionários 
Combonianos na zona do Vale da Pedra e Valada é fruto do dinamis-
mo missionário apresentado pelo Pe. Fernando da Luz Lopes, enquan-
to pároco de Valada e Pontével.45 Este possibilitou a organização de 
atividades pastorais com seminaristas e com os Missionários Combo-
nianos, presentes em Santarém desde 1972. As Semanas Missionárias 
e as iniciativas de apresentação do trabalho desenvolvido nas Missões 
tornaram-se habituais e deram um grande impulso à evangelização das 
comunidades. No Vale da Pedra, a relação com os Combonianos man-
ter-se-ia durante largos anos. Além da participação da comunidade em 
atividades no Jardim de Cima, foram ainda realizadas Semanas de Ani-
mação Missionária e outros momentos de evangelização com adultos e 
crianças da catequese. Da mesma forma, também as catequeses orienta-
das pelos Combonianos, nas quais estes apresentavam a experiência das 
Missões, os modos de viver a fé e as dificuldades sentidas pelas popula-
ções de locais distantes, tocavam os corações e foram fermento de fé no 
Vale da Pedra.

45 Entrevista ao Diácono Paulo Campino, realizada a 11 de julho de 2020.
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Este dinamismo evangelizador apresentado pela comunidade aca-
baria por ter, também, como resultado a aproximação de alguns adultos 
à vivência da fé e a sua preparação para os sacramentos do Batismo, da 
Eucaristia, da Confirmação e do Matrimónio. A existência de vários 
adultos que não tinham ainda recebido os Sacramentos da Iniciação 
Cristã e, por conseguinte, não tinham casado catolicamente nem bati-
zado os filhos, impressionava os leigos mais ativos. A D.ª Maria Reino 
foi uma das pessoas que preparou grupos de adultos para o sacramento 
do Batismo, fazendo reuniões em casas particulares ao sábado à tarde, 
a altura da semana em que havia maior disponibilidade. Também os 
casais já casados civilmente receberam o convite para realizarem o Ma-
trimónio. E, se alguns respondiam afirmativamente ao convite, outros 
aproximavam-se voluntariamente:

As pessoas tinham muita fome [de iniciativas religio-
sas]. Na altura, aqui, não havia nada. Então apanha-
ram a catequese e a Missa e foi tudo de enxurrada. Não 
tínhamos onde as meter depois.46 

Uma parte dos frutos desta ação catequética e evangelizadora é 
visível nas celebrações comunitárias do Batismo e do Matrimónio que 
se iniciaram muito antes da construção da capela e da criação da paró-
quia. Entre 1960 e 1995 é possível identificar seis celebrações comu-
nitárias do Batismo que parecem corresponder a uma ação catequética 
sobre as crianças em idade escolar e a uma aproximação a famílias que 
se encontravam em situação irregular perante a Igreja, isto é, casados 
civilmente ou em união de facto. A 14 de maio de 1960, a capela da 
Quinta das Malhadas acolheu o Batismo, gratuito, de onze crianças en-
tre os 7 e os 11 anos de idade. Estando, na sua maioria, registadas como 
filhos ilegítimos, a escolha dos padrinhos – entre os quais se destacam 
a professora primária, o proprietário da Quinta das Malhadas e ainda 
S. José – parece, também, indicar os parcos recursos das famílias destas 
crianças. Três anos depois, a 15 de junho de 1963, recebiam o batismo 
na mesma capela, seis crianças entre os 3 e os 10 anos, algumas delas 

46 Entrevista à D.ª Maria Reino, realizada a 7 de julho de 2020.
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irmãos e cujos pais eram, na sua maioria, casados civilmente. A mesma 
celebração voltaria a ter lugar a 4 de julho de 1971, com o batismo de 
seis crianças entre os 9 e os 11 anos. Em 1972, duas celebrações comu-
nitárias do Batismo realizadas na capela da Quinta das Malhadas seriam 
dirigidas a crianças mais pequenas. A 2 de abril recebiam o Batismo 
seis crianças com idades compreendidas entre os seis meses e os 4 anos, 
juntamente com uma criança de 8 anos. Uma semana depois, a 9 de 
abril, seis crianças entre os 5 meses e os 3 anos recebiam o Batismo, 
juntamente com um adulto de 52 anos. 

É interessante verificar que todas estas celebrações comunitárias se-
riam oficiadas pelo Pe. Fernando da Luz Lopes, nos dois momentos em 
que foi pároco de Pontével (1954-1963 e 1970-1973). E se é possível 
identificar o esforço desenvolvido pelos leigos na evangelização do Vale 
da Pedra, sobretudo na ação catequética, não é possível descurar o papel 
dos párocos. O Pe. Fernando da Luz Lopes apresentava uma especial 
preocupação com a administração dos sacramentos àqueles que não os 
tinham ainda recebido. Além do batismo de adultos e de crianças em 
idade escolar, esta preocupação é ainda visível na realização, em Ponté-
vel, de vários casamentos católicos de paroquianos casados civilmente, 
sempre que um deles se encontrava em perigo de vida. Em pelo menos 
um dos casos, o Matrimónio foi mesmo realizado in articulus mortis – 
no momento da morte.47

 O último dos momentos de celebração comunitária do Batismo 
realizado antes da criação da paróquia, seria celebrado pelo Pe. Joa-
quim Brito, também na capela da Quinta das Malhadas. A 22 de maio 
de 1983, nove pessoas entre os 50 e os 71 anos receberam os Sacra-
mentos da Iniciação Cristã, tendo sido ministrados pelo pároco, dada 
a impossibilidade de o Bispo Diocesano comparecer. Esta celebração é, 
também, fruto da catequese que vinha sendo realizada na localidade, 
sendo relevante o facto da D.ª Maria Reino ser a madrinha de três dos 
neófitos.48 Cerca de um mês depois, a 18 de junho, seria realizada uma 
celebração comunitária do Matrimónio. Seis casais, solteiros ou casados 

47 Livros de registo de casamento da paróquia de Pontével. Cartório da Paróquia de Nossa 
Senhora da Purificação, Pontével.

48 Neófito é o nome dado à pessoa que acaba de receber o Batismo. 
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civilmente, entre os 50 e os 65 anos, celebraram o Matrimónio na ca-
pela da Quinta das Malhadas.49

As celebrações comunitárias referidas testemunham o esforço ca-
tequético desenvolvido pela comunidade, no qual o papel de um grupo 
de leigos no apoio aos párocos é evidente. Este apoio foi iniciado pela 
D.ª Maria Reino, à qual se aliaram várias outras senhoras, e surge na 
sequência da sua filiação na Ação Católica ainda na sua paróquia de 
origem, na qual foi militante e coordenadora de um grupo de jovens até 
aos seus 30 anos. Como afirmou o Papa Pio XI:

A Ação Católica é a participação do laicado no aposto-
lado hierárquico da Igreja [...] para defesa dos princí-
pios religiosos e morais, para o desenvolvimento duma 
sã e benéfica ação social, sob a direção da Hierarquia 
Eclesiástica, fora e acima dos partidos políticos, no in-
tento de restaurar a vida católica na família e na socie-
dade.50

No final de um longo processo que culminaria com o Concílio 
Vaticano II foi possível amadurecer a ideia de um apostolado laical, 
abandonando a conceção de Igreja como societas perfecta e abraçando 
a doutrina do Corpo Místico de Cristo.51 Esta conceção é parte inte-
grante do processo de desenvolvimento da comunidade cristã do Vale 
da Pedra.

A catequese do Vale da Pedra contaria ainda com uma constante 
preocupação com a formação de catequistas, tendo o primeiro encon-
tro de preparação sido realizado em 1979, na capela da Quinta das 
Malhadas. Denominado ABC da Catequese, o curso contou com a par-
ticipação de catequistas da comunidade do Vale da Pedra, dos restantes 
núcleos da paróquia de Pontével e da paróquia de Valada. Foi minis-
trado pelo Pe. Joaquim Brito, responsável pela formação em Sagrada 

49 Livros de registo de casamento da paróquia de Pontével. Cartório da Paróquia de Nossa 
Senhora da Purificação, Pontével.

50 Civardi, Luís, Manual de Ação Católica, Braga: Oficinas Gráficas da «Pax», 1935, pp. 35-36.
51 Fontes, Paulo, “A Ação Católica Portuguesa (1933-1974) e a presença da Igreja na sociedade” 

Lusitânia Sacra, 2.ª série, n.º 6, 1994, p. 68.
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Escritura; pela D.ª Maria Irene Camoez e D.ª Madalena Santos Nunes, 
do Secretariado Diocesano da Catequese da Infância e Adolescência; 
e pela Irmã Prazeres, da Congregação das Servas de Nossa Senhora de 
Fátima. Nesse encontro de formação, realizado cerca de dez anos após 
o início da catequese no Vale da Pedra, era já visível o grau de organi-
zação da mesma e a procura de uma resposta de qualidade em termos 
catequéticos. 

Além da preocupação com a qualidade, a catequese da comunida-
de do Vale do Pedra apresentava ainda duas outras características que 
seriam mantidas até à atualidade. Por um lado, uma vivacidade que 
nascia da dimensão espiritual das catequistas e dos seus hábitos de ora-
ção, muito marcados pelo Renovamento Carismático. Por outro, uma 
grande ligação à Diocese, demonstrando uma sintonia com as propos-
tas da Igreja Diocesana e uma resposta muito positiva aos materiais 
disponibilizados, aos projetos propostos e à participação nos encontros 
de formação. Como refere o Diácono Paulo Campino, diretor do Secre-
tariado Diocesano da Catequese da Infância e Adolescência:

Foi sempre um grupo de catequistas que procurou ser 
resposta de qualidade na sua comunidade e fê-lo sempre 
em sintonia com a igreja diocesana e ainda agora con-
tinua a fazer.52

2.3. O desejo de construção de um local de culto
Paralelamente ao acréscimo do número de Batismos e Matrimó-

nios registado na década de 1970, foi feito um esforço de aumento da 
frequência na Eucaristia dominical. Durante a década de 1960 esta 
manteve-se diminuta, sobretudo devido à distância que, ainda assim, 
separava a capela da Quinta das Malhadas do centro dos Casais do 
Vale da Pedra e que fazia com que esta fosse, sobretudo, frequentada 
pelas pessoas mais jovens ou por aquelas que viviam mais próximo da 
capela. Como tal, no início da década de 1970, o Pe. Fernando da 
Luz Lopes optaria por celebrar a Eucaristia em casas particulares, mais 
próximas do centro dos Casais do Vale da Pedra, o maior dos núcleos 

52 Entrevista ao Diácono Paulo Campino, realizada a 11 de julho de 2020.
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populacionais e designaria os respetivos ofertórios para as necessidades 
da Igreja local.53

Segundo testemunhos recolhidos, as Eucaristias começaram por 
ser celebradas na cave da casa do Sr. José d’Amorim, passando depois 
para o atual Café Charana, edifício que na altura se encontrava ainda 
em fase de construção e, posteriormente, para o armazém do Sr. José 
Cuco. Por último, seriam celebradas no barracão do Centro Social. Esta 
aproximação da celebração da Eucaristia ao principal núcleo populacio-
nal teve como consequência um aumento muito relevante da frequên-
cia dos fiéis, avultado pela chegada de novos grupos oriundos do norte 
do país, onde o hábito de participação na Missa era mais efetivo.

Em 1979, quando o Pe. Joaquim Brito toma posse na paróquia 
de Pontével, a frequência na Eucaristia e a vivência cristã era já bastan-
te significativa no Vale da Pedra. Com o aumento da participação na 
Eucaristia, a utilização de casas particulares tornava-se cada vez mais 
desadequada, pois estas começavam a não dar resposta às necessidades. 
Como seria referido pelo Sr. Reinaldo Mendes, em 1998:

Mendigava-se à disponibilidade da improvisação: hoje, 
no armazém do José Cuco, amanhã na Palmira do café, 
depois no rés-do-chão do José Amorim e, por último, 
no barracão do Centro Social. Percurso difícil a pôr à 
prova a fé inabalável de quem a possuía.54

Como tal, o Pe. Joaquim Brito começaria a fomentar na população 
o desejo de construção de uma capela, repto que acabou por ser aliado 
ao desejo mais amplo de constituir um Centro Social, como espaço de 
utilização comunitária que desse resposta a várias carências da popula-
ção. O processo de construção da capela iria, assim, desenvolver-se em 
paralelo ao da criação do futuro Centro Social, Cultural e Recreativo 
dos Casais do Vale da Pedra e Ponte do Reguengo.

53 Entrevista à D.ª Maria Reino, realizada a 7 de julho de 2020.
54 Mendes, Reinaldo, “Igreja de mãos dadas com os paroquianos”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 

18 de junho de 1998, p. 12.
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Era necessário começar a angariar fundos, pelo que foi organizada 
uma picaria e, em 1979, realizada a primeira festa anual dedicada a 
Nossa Senhora. Nesta, houve uma particular atenção à dignidade da 
Eucaristia, por exemplo com a preparação dos cânticos, ensaiados com 
o apoio de algumas colaboradoras da igreja de Pontével. Foi, igualmen-
te, organizada uma procissão que percorreu metade da povoação e que 
contou com uma grande participação de todos os habitantes. A restante 
localidade seria percorrida na procissão da festa do ano seguinte, na 
qual as crianças do Vale da Pedra tiveram uma participação especial. 
A realização da segunda festa anual daria um novo impulso ao cresci-
mento da comunidade cristã. Este crescimento era, também, impulsio-
nado pelo Pe. Brito que, simultaneamente, apoiava as dinâmicas locais 
e tentava apostar numa maior inserção na lógica paroquial, da qual as 
peregrinações a Pontével são sinal. Entretanto, a vivência cristã ia sendo 
cada vez mais assumida pelos valepedrenses, fruto do trabalho conjunto 
da comunidade e dos párocos.

A comunidade começava, igualmente, a constituir o património 
religioso da futura capela e a adquirir imagens próprias para figurarem 
nas procissões da festa anual. A primeira imagem da comunidade do 
Vale da Pedra – uma representação do Imaculado Coração de Maria – 
foi oferecida pelo Sr. Manuel João Gil de Deus e permanecia guardada 
na capela da Quinta das Malhadas até à véspera da procissão anual, al-
tura em que era transportada em procissão para o centro da localidade. 
Seriam, também, progressivamente adquiridas algumas alfaias litúrgicas 
que eram utilizadas nas procissões e nas celebrações da Eucaristia.
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Figura 12. Imagem do Imaculado Coração de Maria

Fonte: Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra

No início dos anos de 1980, as celebrações da Eucaristia e as cate-
queses deixaram de ser realizadas em casas particulares, passando para 
um barracão de madeira construído no terreno adquirido pelas Co-
missões de Festas para a construção da capela e do Centro Social. Aí se 
manteriam até ao início da década de 1990 quando, devido ao começo 
das obras de construção do Centro Social, a comunidade cristã passou a 
usar a capela ainda inacabada, num processo que será aprofundado nos 
capítulos seguintes.
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O crescimento e enraizamento da comunidade cristã no Vale da 
Pedra é evidente, tendo sido bastante desenvolvido desde a transição 
dos anos de 1960 para a década seguinte. Vários fatores se congregaram 
para esta realidade. Por um lado, as opções pastorais dos vários párocos 
que, mediante as características de cada época e a sua própria sensibili-
dade, fortaleceram os fundamentos da prática religiosa na zona. O Pe. 
Fernando da Luz Lopes (1954-1963; 1970-1973), evidenciando uma 
profunda preocupação com a administração dos sacramentos e enten-
dendo a necessidade de aproximar a celebração da Eucaristia do local 
onde a população residia; o Pe. João Guerra (1973-1979), cimentando 
o caminho traçado; e o Pe. Joaquim Brito (1979-1995), que culminou 
este processo de desenvolvimento com o incentivo à construção de uma 
capela. Por outro lado, o papel dos leigos que, fruto da sua vivência de 
fé nas regiões de onde eram originários, se destacaram como evangeliza-
dores dos seus vizinhos e empenharam-se na construção da sua capela e 
na criação da paróquia. 

Juntos construiriam uma comunidade cujo percurso coletivo co-
meçaria nas famílias, seria fortalecido pela ação catequética e evangeli-
zadora e alimentado pela Eucaristia. Um processo que partiria da ação 
comum de padres e leigos em prol da construção de uma comunidade 
cristã. Uns e outros viveriam épocas de mudança na Igreja e no país. 
Seriam afetados e impulsionados pelas transformações operadas pelo 
Concílio Vaticano II (1962-1965) e por outras opções que surgiriam do 
clima de reflexão por este possibilitado. O papel dos leigos fomentado 
pelo Concílio seria visível no Vale da Pedra, sendo estes os principais 
responsáveis pela construção da Igreja e do seu local de culto. De facto, 
a Igreja enquanto Corpo de Cristo é um dos ensinamentos que a comu-
nidade cristã do Vale da Pedra nos transmite. Como refere o diácono 
Paulo Campino:

O que nós podemos aprender da comunidade do Vale 
da Pedra é que a verdadeira igreja é mesmo o povo de 
Deus e esta é a minha primeira memória da comuni-
dade do Vale da Pedra. De uma comunidade que, sem 
ter propriamente um grande espaço físico, um grande 
espaço arquitetónico para celebrar, era uma comunida-
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de celebrante. E era uma comunidade que mantinha a 
sua relação com Deus. […] um grupo de homens e de 
mulheres que viviam a sua fé, que a viviam de uma for-
ma muito simples, uma fé que estava associada àquilo 
que habitualmente chamamos piedade popular. Uma fé 
que era muito vivida também a partir da casa, mas que 
se ia construindo nas relações uns com os outros […]. 
Esta comunidade que à medida que vai percebendo, na 
sua relação com Deus, a importância que Ele vai tendo 
na sua vida, começa também a perceber que deve haver 
um lugar para celebrar, que deve haver um lugar onde 
Ele possa estar permanentemente e onde Ele possa estar 
de forma sacramental e começa a procurar encontrar 
um espaço físico onde pode concretizar este seu encontro 
com Deus.55

 É a esta procura que o próximo capítulo vai dar voz.

55 Entrevista ao Diácono Paulo Campino, realizada a 11 de julho de 2020.
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Capítulo 3

Da construção da capela
à criação da paróquia

 

Era uma coisa que as pessoas queriam do coração. 
E fez-se. E acho que quando a gente quer com o coração, 
tudo sai bem.56

 Como foi referido anteriormente, o processo de construção da 
capela encontra-se bastante relacionado com a história daquele que vi-
ria a ser o Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais de Vale da Pe-
dra e Ponte do Reguengo. A 29 de julho de 1979 é fundada a primeira 
Comissão de Festas dos Casais do Vale da Pedra, constituída pelos juízes 
João Jorge Domingos Alexandre e Ermelinda de Jesus Cartaxeiro Sere-
no e pelos vogais, Joaquim Alberto de Sousa Neves, João Gomes Ribei-
ro, Carlos Manuel Ribeiro Pereira, José Luís Amorim, Casimiro José 
Lagarto Cartaxeiro, Francisco Gomes Leitão, Ana Maria Cartaxeiro dos 
Santos e Fernando António Cartaxeiro Alexandre.57 Na sequência dos 
reptos lançados pelo Pe. Joaquim Brito relativamente à necessidade de 
construção de uma capela e da intenção da população em criar, igual-

56 Entrevista a alguns dos primeiros colaboradores paroquiais, realizada a 9 de junho de 2020.
57 Documento da Primeira Comissão de Festas, 10 de outubro de 1980. Cartório da Paróquia 

de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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mente, um centro cívico, esta comissão tinha como objetivo a anga-
riação de fundos para a compra de um terreno no qual pudessem ser 
construídas as duas infraestruturas.

Figura 13. Objetivos da primeira Comissão de Festas, 
10 de outubro de 1980

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra
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Após a realização da primeira Festa de Nossa Senhora, em 1980, 
a segunda Comissão de Festas, cujo mandato cobria os anos de 1980 
e 1981, inicia a procura de um terreno. Desta comissão faziam par-
te Joaquim Alberto de Sousa Neves e Ana Cristina Cartaxeiro Sere-
no, como juízes; João Jorge Domingos Alexandre, como tesoureiro; e, 
como vogais, Ermelinda de Jesus Cartaxeiro Sereno, José Luís Ferreira 
Amorim, Francisco Leitão, João Gomes Ribeiro, Ana Maria Cartaxeiro 
Santos, Carlos Manuel Ribeiro Pereira, Fernando António Cartaxeiro 
Alexandre, Casimiro José Lagarto Cartaxeiro, Artur Manuel Martinho 
Mascarenhas, Alberto Ribeiro Florindo, Álvaro de Oliveira Martins da 
Silva e Diamantino Abreu Nogueira.58

Primeiramente, a Comissão tentaria adquirir um terreno próxi-
mo do centro da localidade. Porém, não dispondo ainda de fundos, 
encontrava-se impossibilitada de adiantar o valor da propriedade no 
momento da compra. Assim, chega a acordo com o Sr. Joaquim Nor-
te e a sua esposa, D.ª Maria Amélia Martins, sobre a compra de um 
terreno que, apesar de mais afastado do centro da localidade, poderia 
ser pago em prestações, beneficiando das facilidades concedidas pelos 
proprietários. Após a negociação sobre a compra do terreno, iniciam-se 
os trabalhos de terraplanagem e de construção de um barracão no qual 
as Comissões de Festas começariam a funcionar enquanto coletividade. 
Nele passariam, também, a ser celebradas as Eucaristias, que deixavam 
as casas particulares. Porém, era necessário que a nova coletividade fosse 
oficializada para que pudesse servir de base às iniciativas desenvolvidas 
e aos atos jurídicos necessários ao processo de construção de uma capela 
e de um centro cívico. Como tal, a 8 de janeiro de 1984 foi convocada 
uma assembleia geral da população, na qual seria analisada a decisão de 
fundar um Centro Social. 

58 Estatutos e Regulamento Interno do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do Vale 
da Pedra e Ponte do Reguengo, p. 3. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale 
da Pedra.
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Figura 14. Convocatória da população para uma assembleia geral

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra
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As condições indispensáveis à criação da coletividade já tinham 
sido garantidas, sendo agora necessário votar a sua criação e discutir e 
aprovar os estatutos e regulamentos internos, que contemplavam, igual-
mente, as linhas orientadoras para a construção da capela e do salão re-
creativo. Esta assembleia seria presidida por Mário José Ferreira Sereno 
e secretariada por António Reinaldo Mendes. A António Leite Marinho 
caberia a apresentação das contas, enquanto Jorge Henriques coadjuva-
ria os trabalhos. Da população, estiveram presentes 240 votantes.59   

Os participantes votaram a favor da constituição do Centro Social, 
sendo este criado no mesmo dia.60 Um mês depois, a 17 de fevereiro de 
1984, foi feito o pedido de certificado de admissibilidade de firma ou 
denominação, sendo a coletividade designada Centro Social, Cultural 
e Recreativo de Casais de Vale da Pedra e Ponte do Reguengo. A 20 de 
março foi publicada e celebrada a escritura no Cartório Notarial do 
Concelho do Cartaxo e, a 3 de abril, o Centro era registado no Governo 
Civil.

Figura 15. Emblema do Centro Social, Cultural e Recreativo 
de Casais de Vale da Pedra e Ponte do Reguengo

Fonte: Centro Social, Cultural e Recreativo dos Casais do Vale da Pedra 
e Ponte do Reguengo.

59 Ata de reunião de 8 de janeiro de 1984. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, 
Vale da Pedra.

60 Antunes, Pe. António José de Brito Antunes, Dados históricos, fl.1. Cartório da Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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Após a institucionalização do Centro Social e dada a carência de 
meios humanos para uma efetiva divisão de tarefas, este manteria a du-
pla prerrogativa de dinamização dos processos de construção da capela 
e do centro cívico, apesar da primeira apresentar prioridade sobre o 
segundo. Como foi referido em carta enviada pela Comissão Adminis-
trativa do Centro Social à Diocese de Santarém, a 5 de março de 1984:

Não vemos assim de momento outra alternativa, que 
não seja o Centro a dinamizar as obras através duma 
ação de responsabilidade total, em empreendimento de 
feitura equitativa para a Capela e para o Salão, mas em 
que a Capela tem prioridade, nas atividades parciais. 
E isto, pelo menos, até que se venha a conseguir um ar-
ranque seguro. Aliás a auscultação que foi feita ao Povo 
em voto secreto e direto é elucidativa (257 votos a favor 
e 2 contra).61

Esta dupla prerrogativa ficaria expressa nos estatutos e no regula-
mento interno do Cento Social, aprovados em assembleia geral a 22 de 
abril de 1984 e publicados no Diário da República a 2 de maio do mes-
mo ano.62 Um dos fins do Centro seria, assim, a criação de infraestru-
turas para servir a promoção social, cultural, recreativa, desportiva e o 
apoio à prática religiosa.63 Seria ainda estipulado que as infraestruturas 
religiosas mereceriam grau preferencial, em atividades parciais64 e am-
bas – o salão e a capela – seriam construídas em dois lotes de terreno de 
igual dimensão.65 Quanto às atividades religiosas, apesar de realizadas 
61 Carta enviada pela Comissão Administrativa do Centro Social à Diocese de Santarém, a 

5 de março de 1984. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
62 Estatutos do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do Vale da Pedra e Ponte do 

Reguengo, Diário da República n.º 101/1984, série III, 2 de maio de 1984, pp. 4547-4549.
63 Artigo 4.º dos Estatutos do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do Vale da Pedra 

e Ponte do Reguengo, Diário da República n.º 101/1984, série III, 2 de maio de 1984, 
p. 4547.

64 Capítulo I do Regulamento Interno do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do 
Vale da Pedra e Ponte do Reguengo. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale 
da Pedra.

65 Artigo 30.º dos Estatutos do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do Vale da 
Pedra e Ponte do Reguengo, Diário da República n.º 101/1984, série III, 2 de maio de 1984, 
p. 4549.
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ao abrigo do Centro, teriam vida autónoma, sendo supervisionadas pela 
Diocese de Santarém.66 Como tal, foi nomeado um delegado medianei-
ro que tinha como missão informar a direção do Centro Social sobre as 
necessidades das atividades de cariz religioso.67

A 10 de junho de 1984, a compra do terreno, anteriormente ne-
gociada, era registada em ata pela direção do Centro Social, sendo este 
destinado à construção da capela, salão e parque infantil.68 Estavam, 
assim, localmente criadas as condições para o início da construção da 
capela, sendo iniciadas as conversações com a Diocese de Santarém no 
sentido da obtenção da necessária autorização. Em 1984, uma comissão 
de representação desloca-se a Santarém, juntamente com o Pe. Joaquim 
Brito, para dar início às diligências necessárias, tendo apresentado ao 
Bispo D. António Francisco os inconvenientes causados pela falta de 
um local de culto no Vale da Pedra. A longa caminhada que a desloca-
ção para a capela da Quinta das Malhadas implicava e que, como tal, 
era apenas feita pelas pessoas mais jovens e o facto de a comunidade 
cristã em crescimento permanecer dependente do empréstimo de casas 
particulares para a celebração da Eucaristia, justificavam o pedido de 
construção. O Bispo D. António Francisco apresentou a sua concor-
dância, informando, porém, que à luz do novo Direito Canónico, o 
pedido de construção de uma capela teria de ser enviado por escrito e só 
depois poderia ser dada uma autorização formal. Apresentou, também, 
aos membros da comissão, algumas fotografias de igrejas recentemente 
construídas ou em processo de construção para que servissem de exem-
plo ao futuro projeto da capela do Vale da Pedra que, posteriormente, 
deveria ser enviado à Diocese de Santarém para ser validado pela Co-
missão de Arte Sacra.

A comissão iniciou imediatamente as diligências que conduziriam 

66 Artigo 31.º dos Estatutos do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do Vale da 
Pedra e Ponte do Reguengo, Diário da República n.º 101/1984, série III, 2 de maio de 1984, 
p. 4549.

67 Artigo 21.º do Regulamento Interno do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do 
Vale da Pedra e Ponte do Reguengo. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale 
da Pedra.

68 Ata de reunião de 10 de junho de 1984. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, 
Vale da Pedra.
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à construção da capela. O primeiro projeto – que será apresentado no 
capítulo seguinte – data de fevereiro de 1985, tendo sido inspirado em 
alguns dos exemplos apresentados por D. António Francisco e foi rapi-
damente encaminhado para a Comissão de Arte Sacra. Porém, o pedido 
escrito de autorização para construção demoraria cerca de dois anos 
a ser enviado à Diocese. A 15 de março de 1985, dado que o mesmo 
não havia ainda dado entrada nos serviços da Diocese, o Pe. António 
Onofre, Chanceler da Diocese, relembra o Pe. Joaquim Brito sobre 
a necessidade de ser enviado ao Bispo de Santarém um requerimen-
to solicitando autorização para a construção da capela e justificando a 
sua necessidade. Esta indicação encontrava-se de acordo com o cânone 
1215, §1, do novo Direito Canónico, no qual é referido que “não se 
edifique nenhuma igreja sem o consentimento expresso do Bispo dio-
cesano, dado por escrito”.69 Apenas após o envio deste pedido escrito 
poderia ser remetido ao Centro Social o parecer da Comissão de Arte 
Sacra sobre o projeto da futura capela. 

Entre o verão de 1985 e a primavera de 1986, a troca de corres-
pondência entre a Diocese de Santarém e o Centro Social mantém-se, 
tentando definir algumas questões prévias à formalização do pedido. A 
primeira relacionava-se com a denominação do requerente. Apesar de, 
por norma, o pedido de construção das capelas dever ser feito pela res-
petiva paróquia – neste caso, Pontével –, o facto de ser o Centro Social 
a liderar o processo fazia dele o requerente do pedido. Para ultrapassar 
esta situação, e dadas as circunstâncias e idiossincrasias locais, foi acor-
dado pelas partes que o requerimento poderia ser assinado pela Comis-
são do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do Vale da Pedra 
e Ponte do Reguengo, juntamente com o pároco, Pe. Joaquim Brito, em 
nome da Fábrica da Igreja.70 Esta solução foi aceite pelo Centro Social 
em reunião de 25 de agosto de 198571, dando, também, a Diocese a sua 
concordância por carta de 21 de outubro do mesmo ano, após entre-

69 Carta enviada pelo Pe. António Onofre ao Pe. Joaquim Brito, a 15 de março de 1985. 
Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

70 Idem, Ibidem.
71 Carta enviada pelo Centro Social à Diocese de Santarém, a 5 de setembro de 1985. Cartório 

da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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vista com a comissão de representantes.72 Contudo, esta solução exigia 
que, no mesmo requerimento, fosse garantida a entrega da capela, logo 
que estivesse construída, à Fábrica da Igreja de Pontével. Esta era uma 
condição essencial para que o requerimento fosse deferido pelo Bispo 
D. António Francisco, sendo que apenas após a alteração de proprietá-
rio a capela poderia ser aberta ao culto.73 

Esta seria a segunda questão fulcral destas conversações. Por carta 
de 5 de setembro de 1985, o Centro Social pretende condicionar esta 
norma à possibilidade de a capela “ficar cativa de poder servir a futura 
e previsível igreja da Terra”.74 Contudo, o Vigário Geral, Pe. Fernando 
Campos da Silva, explicita não ter a Igreja jurisdição sobre assuntos de 
matéria civil:

Casal da Pedra [sic] poderá vir a ser Freguesia e tal de-
pende da Assembleia da República, continuando a Ca-
pela em nome de Fábrica da Igreja de Pontével. Quan-
do o Bispo entender que estão criadas, segundo o Código 
de Direito Canónico, as condições necessárias para ser 
Paróquia, então, nessa altura, a Capela-igreja passará 
a ser designada juridicamente Fábrica da Igreja Paro-
quial da Freguesia de Casal da Pedra [sic]. No nosso 
país, e na nossa Diocese, há vários casos de “freguesias” 
(organização de caráter civil) que ainda não são “paró-
quias” (organização de caráter eclesiástico).75

Dada a forte ligação entre o Centro Social e a capela e a con-
sequente partilha de espaços, foi também preocupação da Diocese o 
compromisso de que não iriam ser realizadas festas profanas no espaço 

72 Carta enviada pela Diocese de Santarém ao Centro Social, a 21 de outubro de 1985. 
Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

73 Carta enviada pelo Pe. António Onofre ao Pe. Joaquim Brito, a 15 de março de 1985. 
Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

74 Carta enviada pelo Centro Social à Diocese de Santarém, a 5 de setembro de 1985. Cartório 
da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

75 Carta enviada pela Diocese de Santarém ao Centro Social, a 21 de outubro de 1985. 
Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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destinado à capela76, sendo este assegurado pelo Centro Social e garan-
tido pelos fiéis do Vale da Pedra.

Apesar destas questões prévias se encontrarem definidas antes do 
final do ano de 1985, o pedido formal para a construção da capela não 
foi enviado de forma imediata, talvez pela necessidade de oficializar o 
compromisso assumido anos antes sobre a compra do terreno. De fac-
to, o contrato de promessa de compra e venda de um terreno com área 
de 5 089 m2, no qual seriam construídos o Centro Social e a capela, 
foi assinado a 3 de março de 1986, entre Joaquim António Norte e a 
sua esposa, e o Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais de Vale 
da Pedra e Ponte do Reguengo.77 Na altura em que este contrato foi 
realizado, o pagamento do terreno, no valor de 550 000$00, já havia 
sido efetuado78, sendo estipulado que, à data da realização da escritura, 
o Centro Social deveria fazer prova “de se haverem iniciado já as obras 
[da capela e do Centro Cívico] e que as mesmas prosseguem em ritmo 
normal”.79 

Em maio de 1986, o requerimento escrito solicitando formalmen-
te a construção de uma capela seria finalmente enviado pelo Centro 
Social e pela Fábrica da Igreja à Diocese de Santarém. O pedido era 
justificado pela distância da localidade do Vale da Pedra relativamente 
à igreja de Pontével e pelo “grande número de participantes na missa 
dominical celebrada num salão improvisado”.80 Além disso, o projeto 
da capela havia já sido aprovado pelos serviços diocesanos. As duas en-
tidades afirmam ter ainda em consideração as condições apresentadas 
no ano anterior pela Vigararia Geral, confirmando que “a capela terá, 
como titular nas finanças e Conservatória, a Fábrica da Igreja Paroquial 

76 Carta enviada pelo Centro Social à Diocese de Santarém, a 5 de setembro de 1985; e carta 
enviada pela Diocese de Santarém ao Centro Social, a 21 de outubro de 1985. Cartório da 
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

77 Antunes, Pe. António José de Brito, Dados históricos, fl.1. Cartório da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

78 Artigo 3.º do Contrato de promessa de compra e venda, 3 de março de 1986. Cartório da 
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

79 Artigo 5.º do Contrato de promessa de compra e venda, 3 de março de 1986. Cartório da 
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

80 Carta enviada pelo Centro Social e Fábrica da Igreja à Diocese de Santarém, em abril de 
1986. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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de Pontével, sendo a escritura feita antes de ser aberta ao culto”.81 A au-
torização da Diocese seria dada pouco depois, a 27 de maio de 1986 e, 
a 12 de julho do mesmo ano, teriam início as obras de construção, com 
a garantia de que a sua dimensão lhe permitiria, futuramente, funcionar 
como igreja.82  

Paralelamente à construção da capela, o desenvolvimento do Cen-
tro Social e o esforço de construção de uma sede continuam. O des-
mantelamento do barracão até então utilizado quer para as atividades 
do Centro Social, quer para a celebração da Eucaristia, acabaria por 
ditar o início da utilização da capela, ainda em construção, como foi 
anteriormente referido. A primeira pedra da sede do Centro Social foi 
colocada a 16 de dezembro de 1990, quando o Vale da Pedra era já 
freguesia. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara 
Municipal do Cartaxo, Renato Campos; de Américo Dias, em repre-
sentação do Governador Civil do Distrito; e dos presidentes e membros 
das Juntas de Freguesia e de outras coletividades. Como seria referido 
pelo jornal O Povo do Cartaxo:

Dentro da pedra, foi colocado um recetáculo aonde foi 
colocada a ata desta inauguração, devidamente assina-
da pelas autoridades presentes, pela criança mais jovem 
presente, Verónica Amorim e pelo mais idoso Sr. Fran-
cisco Martins, de 94 anos. A pedra era encimada com 
uma cruz, para além da data, cuja cruz constitui o sím-
bolo da nossa civilização ocidental.83

81 Ibidem.
82 Antunes, Pe. António José de Brito, Dados históricos, fl.1. Cartório da Paróquia de Nossa 

Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
83 “Lançada a primeira pedra para a construção do Centro Social de Vale da Pedra e Ponte do 

Reguengo”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 3 de janeiro de 1991, p. 16.
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Figura 16. Lançamento da primeira pedra da sede 
do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais de Vale da Pedra 

e Ponte do Reguengo

Fonte: “Lançada a primeira pedra para a construção do Centro Social de Vale 
da Pedra e Ponte do Reguengo”, O Povo do Cartaxo, 3 de janeiro de 1991, p. 16.

Dois anos depois, a 19 de janeiro de 1992, foi inaugurado o ce-
mitério e a respetiva capela pelo Bispo D. António Francisco, tendo 
este salientado ser “a bênção de um cemitério […] um sinal da nossa 
fé”.84 Estiveram também presentes o presidente da Câmara Municipal 
do Cartaxo, Renato Campos; alguns vereadores; representantes da Jun-
ta e Assembleia de Freguesia; e os párocos do Cartaxo e Pontével. No 
ano seguinte, a 18 de abril de 1993, seria a vez da sede do Centro Social 
ser inaugurada.85

84 “O Senhor Bispo da Diocese de Santarém inaugurou o cemitério de Vale da Pedra”. O Povo 
do Cartaxo, Cartaxo, 6 de fevereiro de 1992, p. 1. 

85 “Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais de Vale da Pedra e Ponte do Reguengo em 
actividade desde 1984. «Sendo grande já se torna pequeno»”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 
18 de junho de 1998, p. 11. 
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A 26 de novembro de 1993, ainda com a capela em construção, 
uma comissão representativa dos fiéis solicitou ao Centro Social a trans-
missão para a Igreja de todo o processo respeitante à capela, justificando 
este pedido com a possibilidade de acesso a uma comparticipação do 
Estado no montante de 3 000 000$00, necessária para a finalização 
das obras. Foi, assim, constituída uma comissão mista, com elementos 
ligados à capela e ao Centro Social, à qual foi dado poder de decisão 
sobre o assunto, com o compromisso de salvaguardar dois pontos con-
siderados essenciais. Em primeiro lugar, que este processo conduzisse à 
elevação do Vale da Pedra a paróquia e, em segundo lugar, que os custos 
decorrentes fossem assegurados pela Igreja.86

Na sequência destas diligências foi proposto, a 19 de dezembro, 
um Protocolo de Intenções entre o Centro Social e a Diocese de Santa-
rém que conduzisse à transmissão de poderes sobre o edifício da capela, 
do Centro Social para a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
Nossa Senhora de Fátima de Vale da Pedra.

Protocolo de Intenções
1. Entre a Diocese de Santarém, representada pelo Rev.mo Padre e Vigário 

da Vigararia do Cartaxo – Padre António Cândido Monteiro e o Rev.mo 

Padre da paróquia de Pontével – Joaquim de Brito e a Direção em 
exercício do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do Vale da 
Pedra e Ponte do Reguengo, foi assinado este “Protocolo de Intenções”, 
com vista à transmissão de poderes por parte do Centro Social para a 
Fábrica da Igreja da Freguesia do Vale da Pedra, do edifício ainda em 
construção, pelo Centro Social, com a ajuda exclusiva do povo.

2. Esta proposta de transmissão de poderes, refere-se concretamente a um 
edifício de culto, que abarca uma área envolvente no seu todo de apro-
ximadamente 1 000 m2. 

3. Estes valores respeitarão, no entanto, especificamente o exarado no 
art.º 30 dos Estatutos do Centro Social.87 

86 Ata n.º 32 do Centro Social, 26 de novembro de 1996, fls.1-2. Cartório da Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

87 “Art.º 30.º - À Capela e área circundante é atribuída igual quantidade de metros de 
terreno, aos que vierem a ser ocupados pelo Salão Recreativo”. Estatutos do Centro Social, 
Cultural e Recreativo de Casais do Vale da Pedra e Ponte do Reguengo, Diário da República
n.º 101/1984, série III, 2 de maio de 1984, p. 4549.
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4. Com a necessária medida de fundo, foi sugerido criar de imediato a 
– Comissão Administrativa da Fábrica da Igreja.

5. Fica referido que a previsível comparticipação de 3 000 contos pelo 
Estado, destinados ao acabamento das obras da Igreja, ao qual a Dio-
cese diz ter condições de acesso, passará sempre e como é óbvio pela Co-
missão da Fábrica da Igreja, que lhe dará depois o encaminhamento 
mais adequado às necessidades do acabamento da obra.

6. Com a entrega deste imóvel, parece estarem criadas condições para a 
Freguesia do Vale da Pedra poder vir a ser paróquia. 

 – A Diocese compromete-se, assim, a ajudar a parte doadora a acionar 
os necessários mecanismos para que ele o seja a curto prazo e se possível 
ainda na data em que a Igreja seja oficialmente inaugurada.

7. As despesas com esta transmissão de poderes ficam, e como é óbvio, por 
conta da Diocese de Santarém, por ser ela a usufrutuária desta ação 
e o Centro Social não possuir de momento disponibilidade financeira 
sofrível.

8. Por o terreno de implantação do edifício do Centro e da Igreja figurar 
na Matriz das Finanças em comum no art.º n.º 3469, entende a Di-
reção do Centro Social que se torna necessário uma preparação prévia, 
que ficaria a cargo da Diocese, com o evidente apoio da Fábrica da 
Igreja e Direção do Centro Social. […].88

O Protocolo de Intenções foi aceite na generalidade por ambas 
as partes. Contudo, os representantes da Diocese entenderam ser ne-
cessário fazer uma análise mais aprofundada a alguns dos pontos, em 
especial ao que dizia respeito à área de terreno consignada à capela. 
De facto, mediante o artigo 30.º dos Estatutos do Centro Social, de-
veriam ser destinados à construção da capela, 2 544,5 m2 ao invés dos 
1 000 m2 que constavam no documento, tendo a Diocese acabado por 
recusar assinar o protocolo. A 27 de dezembro teria lugar uma outra 
reunião entre a direção do Centro Social e o Pe. António Cândido 
Monteiro, no sentido de ser encontrado um entendimento entre as 

88 Ata n.º 33/93 do Centro Social, 19 de dezembro de 1993, fls.1-2. Cartório da Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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partes relativamente aos pontos em litígio, que acabaria por não ser 
alcançado.89 

De facto, em 1994, dois pontos essenciais continuavam em aber-
to. Por um lado, permanecia por cumprir o compromisso assumido 
perante a Diocese de entrega do terreno e da capela à Fábrica da Igreja 
de Pontével antes do início da sua utilização.90 Além disso, não estava, 
também, resolvida a questão da partilha do terreno, mantendo a Dio-
cese a convicção de que, de acordo com os estatutos do Centro Social, 
caberia à igreja metade da área total. Assim, a 16 de setembro de 1994, 
o Centro Social decide suspender o processo até que a Diocese voltasse 
a solicitar a resolução do problema.91

O impasse seria ultrapassado no início de 1995, quando a Igreja 
aceita que sejam doados pelo Centro Social à Fábrica da Igreja de Pon-
tével 1 188 m2 de terreno, permitindo a independência entre os dois 
organismos.92 A doação do terreno seria oficializada a 9 de fevereiro de 
1995 no Cartório Notarial do Cartaxo.93 E, de acordo com o que já 
havia sido referido no Protocolo de Intenções, é assinado, a 13 de maio, 
pelo primeiro bispo de Santarém, D. António Francisco, o decreto de 
criação da paróquia do Vale da Pedra, que entraria em vigor a 24 de 
setembro de 1995. Para esta decisão contribuíra o crescimento popu-
lacional da freguesia; a existência de uma freguesia civil; a existência de 
uma igreja apta para os serviços paroquiais; e a preparação da população 
para assegurar o culto e as obras de apostolado e concorrer com o seu 
contributo para a digna sustentação do pároco.94

89 Ata n.º 34/93 do Centro Social, 30 de dezembro de 1993, fl.1. Cartório da Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

90 Carta enviada pelo Centro Social à Diocese de Santarém, a 23 de maio de 1994. Cartório 
da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

91 Ata n.º 30/94 do Centro Social, 16 de setembro de 1994, fl.1. Cartório da Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

92 Antunes, Padre António José de Brito, Dados históricos, fl.1. Cartório da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

93 Documento de doação, 9 de fevereiro de 1995. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima, Vale da Pedra.

94 Decreto de criação da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra. Cartório da 
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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Figura 17. Decreto de criação da paróquia do Vale da Pedra

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra

A 16 de julho de 1995 era nomeado o primeiro pároco: Pe. Vítor 
Manuel Alcobia João, que toma posse a 24 de setembro. A escolha de 
Nossa Senhora de Fátima como padroeira da nova paróquia acabaria 
por refletir a devoção que o povo do Vale da Pedra sempre manifes-
tou pelo fenómeno de Fátima, demonstrada nas celebrações do Mês de 
Maria e na realização anual da “Festa de Nossa Senhora”.
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Figura 18. Padre Vítor Alcobia, primeiro pároco de Vale da Pedra

Fonte: “Retrato de uma paróquia: Vale da Pedra”. Porta do Sol, Santarém, 
4 de março de 2001, p. 4.

Figura 19. Carta de nomeação do primeiro pároco do Vale da Pedra

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra
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A criação da paróquia do Vale da Pedra, além da sua história parti-
cular, integra-se, também, num fenómeno mais amplo, decorrente das 
transformações que vinham ocorrendo no país, na Igreja e, de forma 
particular, na Diocese de Santarém. Desde a sua nomeação como pri-
meiro bispo de Santarém, a 16 de julho de 1975 – data em que foi, 
também, criada a Diocese – D. António Francisco havia erigido várias 
paróquias. Entre estas contam-se as paróquias de Espinheiro (Alcane-
na), Lapa (Cartaxo) e Vila Moreira (Alcanena), em 1976; Arrouquelas 
(Rio Maior), em 1979; Gançaria (Santarém), em 1986; Moita do Norte 
(Vila Nova da Barquinha), em 1989; Foros de Salvaterra (Salvaterra 
de Magos), em 1992; e São João Batista (Tomar) e Carregueira (Cha-
musca), em 1993. Em 1995, além do Vale da Pedra, seriam, também, 
erigidas as paróquias de Além da Ribeira (Tomar), Granho (Salvaterra 
de Magos) e, como Quase-Paróquia, Nossa Senhora de Fátima (Entron-
camento).

A opção pela criação de novas paróquias adquirira relevância a par-
tir da década de 1970, sendo devedora de dois fatores principais. Por 
um lado, o Concílio Vaticano II encorajara a reorganização dos limites 
e da orgânica das Dioceses de forma a que estas melhor se adequassem 
às características e necessidades do Povo de Deus. Também as paróquias 
eram incluídas neste propósito, devendo ser 

a salvação das almas motivo para estabelecerem ou re-
verem ereções ou supressões de paróquias, ou quaisquer 
outras alterações que o Bispo poderá realizar por auto-
ridade própria.95 

Por outro lado, o já referido impulso ao poder local que teve lugar 
após a promulgação da Constituição da República Portuguesa em 1976 e 
que daria lugar à criação de inúmeras freguesias, acabaria por ter, tam-
bém, impacto no desejo das populações verem estabelecidas novas pa-
róquias nesses mesmos locais. 

95 Decreto “Christus Dominus” sobre o múnus pastoral dos bispos na Igreja 32, 1965. Acessível em 
http://www.vatican.va
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Capítulo 4

Igreja de Nossa Senhora de Fátima: 
uma obra nascida das mãos do povo

Entre as mais nobres atividades do espírito humano es-
tão, de pleno direito, as belas artes, e muito especial-
mente a arte religiosa e o seu mais alto cimo, que é a 
arte sacra. Elas tendem, por natureza, a exprimir de 
algum modo, nas obras saídas das mãos do homem, a 
infinita beleza de Deus (…).96

A construção da igreja do Vale da Pedra foi, desde o início, uma 
obra que resultou do esforço de toda a população. É, talvez, esta uma 
das características que mais a distinguem. Inserido num projeto coleti-
vo mais amplo que visava construir infraestruturas necessárias a uma lo-
calidade em crescimento, todo o processo foi realizado pela população, 
desde as necessárias providências legais, passando pelas angariações de 
fundos, pela construção e pelo equipamento do edifício.

Este processo teria início em meados dos anos de 1980. Como foi 
referido no capítulo anterior, em 1984 uma comissão de representação 
desloca-se a Santarém, juntamente com o Pe. Joaquim Brito, para dar 
início às diligências necessárias para o início da construção de uma ca-
pela no Vale da Pedra. Após parecer verbal favorável, apesar de depen-

96 Constituição Conciliar “Sacrosanctum Concilium” sobre a Sagrada Liturgia 122, 1963. 
Acessível em http://www.vatican.va
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dente do envio de um pedido formal e de condições que viriam a ser 
estabelecidas posteriormente, a comissão entrega a criação do projeto 
ao engenheiro Manuel Correia Vale, que o executa de forma particular 
e gratuita.97 Em fevereiro de 1985 este encontrava-se já finalizado, refe-
rindo a sua memória descritiva:  

A Comissão do Centro Social, Cultural e Recreativo de 
Casais de Vale da Pedra e Ponte do Reguengo, pretende 
proceder à construção em colaboração com todo o povo, 
de uma capela, cujo projeto se junta, e que foi elaborado 
de acordo com as exigências do Patriarcado [sic98] e com 
o pretendido pela referida Comissão.
Foi tido em conta o estudo feito pelo Arquiteto da Câ-
mara do Cartaxo para a implantação da referida cons-
trução, tendo em vista as futuras instalações do Centro 
Social.
No conjunto procurou-se um traçado simples e acolhe-
dor, tendo em conta as boas normas para obter uma 
construção tanto quanto possível sólida e económica.99

97 Entrevista a alguns dos primeiros colaboradores paroquiais, realizada a 9 de junho de 2020.
98 Foi elaborado de acordo com as sugestões da Diocese de Santarém.
99 Memória Descritiva do projeto para a capela, fevereiro de 1985, p.1. Cartório da Paróquia 

de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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Figura 20. Projeto de implantação da capela, 1985

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra

Figura 21. Planta da capela, 1985

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra
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Figura 22. Capela - Alçados, 1985

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra

Segundo testemunhos de membros da comissão encarregue de dia-
logar com a Diocese de Santarém durante o processo de construção da 
capela, o projeto original foi baseado em algumas fotografias de igrejas 
recentemente construídas ou em construção que foram apresentadas 
pelo Bispo D. António Francisco.100 De facto, são evidentes algumas 
semelhanças entre o traçado da igreja do Vale da Pedra e o de algumas 
igrejas construídas na mesma época.

100 Entrevista a alguns dos primeiros colaboradores paroquiais, realizada a 9 de junho de 
2020.
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Figura 23. Igrejas construídas entre 1970 e 1995

Granho 
(Década 
de 1970)

 Carregueira 
(Construída 

entre 1978 e 1995)

Fonte: http://diocese-santarem.pt

Vila Moreira 
(1988)

Fonte: http://diocese-santarem.pt

Fonte: http://diocese-santarem.pt

As obras de construção da capela têm início em julho de 1986, 
menos de dois meses depois da autorização oficial, dada pela Diocese 
a 27 de maio, sendo anunciadas à população com o seguinte comuni-
cado:
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Comunicado à população
Comunica-se a toda a população que a Direção do Centro Social vai 

dar início, no próximo dia 12/7/86, ao arranque das obras de construção 
da futura capela.

A Direção aproveita para convidar toda a população a participar na 
construção de tão importante obra, comparticipando quer com o seu traba-
lho, quer com donativos materiais ou dinheiro.

A Direção deliberou abrir um livro de registo onde serão lançados 
todos os donativos que se destinem ao desenvolvimento da referida obra, 
independentemente do quantitativo oferecido ou do tipo de oferta.

O livro estará presente no escritório do Centro Social e poderá ser con-
sultado por qualquer elemento da população no ato da entrega do seu dona-
tivo e constituirá elemento histórico do desenvolvimento do Centro Social.

Mensalmente, afixar-se-á, nos lugares públicos, lista das ofertas e res-
petivos dadores.

Os donativos poderão ser entregues a qualquer elemento da Direção, 
ao tempo em exercício, devendo o ofertor exigir o recibo do seu contributo.101 

A capela seria construída pela população através da doação de 
dinheiro – angariado na freguesia e, também, doado por familiares 
e amigos –, materiais de construção e mão-de-obra, não tendo sido 
contratada qualquer firma de construção civil. Como relatam alguns 
testemunhos, a construção da capela foi uma empresa de toda a popu-
lação do Vale da Pedra, para a qual todos contribuíram na medida das 
suas possibilidades. Aos fins de semana e utilizando as próprias férias, 
muitos valepedrenses trabalharam de forma gratuita na construção da 
capela. As mulheres encarregavam-se de garantir as refeições. Organiza-
das em vários grupos, iam de porta em porta pedir ingredientes para a 
confeção dos almoços. No final, ficavam muitas vezes a dar auxílio nos 
trabalhos de apoio à construção.

Porém, cedo a população se apercebeu que a capela era pequena 
para as necessidades, conclusão à qual chegaram logo durante o lan-
çamento da primeira pedra que teve uma assistência maior do que o 

101 Ata n.º 11 do Centro Social, 1 de julho de 1986, fls.1-2. Cartório da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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esperado.102 Como tal, a 17 de agosto de 1986, a direção do Centro 
Social decide, por unanimidade, acrescentar a nave central até ao limite 
do poço.103 Esta decisão implicou uma alteração ao projeto existente. 
A solução inicial para a construção da nave, que implicava a utilização 
de uma laje pré-fabricada, deixou de ser viável e as novas dimensões da 
igreja tornavam necessária a existência de uma torre com relógio. Para 
tal, foram solicitados – e também realizados gratuitamente – novos cál-
culos para a inclusão de vigas e de uma placa para sustentação da torre.104

Em 1990, altura em que a capela começou a ser utilizada devido 
ao início das obras de construção do Centro Social, que levou à necessi-
dade de demolir o barracão no qual as Missas vinham sendo celebradas, 
esta não se encontrava ainda finalizada, apesar de aí terem sido realiza-
dos dois Batismos e Crismas em 1988. O edifício seria preparado para 
receber regularmente a celebração da Eucaristia e as catequeses, apesar 
das paredes manterem ainda o tijolo à vista e do chão em betonilha. 
Os acabamentos seriam realizados à medida das possibilidades, sendo 
necessário destacar o apoio dado pelo Sr. Reinaldo Mendes com a oferta 
de materiais de construção variados. 

Mas as obras continuariam mesmo após a criação da paróquia do 
Vale da Pedra, a 24 de setembro de 1995. Em novembro é criada uma 
Comissão de Obras com o objetivo de dar continuidade à construção 
da igreja. Esta seria constituída pelo pároco e por António Leite Mari-
nho, António Pereira, Reinaldo Mendes, Artur Mascarenhas, Bernardi-
no Pereira de Barros, Francisco Batalha, Joaquim Alberto Neves, José 
de Amorim Lourenço Sereno, José Manuel Nabais, Manuel Ventura 
Oliveira, Maria de Lurdes Gentil e Ramiro da Ponte.105 Paralelamente à 
continuação da construção da igreja, era necessário começar a organizar 
a estrutura interna da nova paróquia, pelo que Bernardino Pereira de 
Barros, José de Amorim Lourenço Sereno e Maria de Lurdes Gentil 

102 Entrevista a alguns dos primeiros colaboradores paroquiais, realizada a 9 de junho de 
2020.

103 Ata n.º 12 do Centro Social, 17 de agosto de 1986, fl.1. Cartório da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

104 Entrevista a alguns dos primeiros colaboradores paroquiais, realizada a 9 de junho de 
2020.

105 Comunicado à população, 10 de novembro de 1995. Cartório da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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seriam, também, juntamente com o pároco, designados membros do 
primeiro Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos.106 

Um ano depois, em 1996, a Comissão de Obras empenha-se na 
tentativa de adquirir um relógio para a torre da igreja, tendo desenvol-
vido algumas iniciativas de angariação de fundos. Uma das mais recor-
dadas foi lançada em setembro e constituiu um desafio à população:

Sabendo-se que um dia tem 24 horas, que totalizam 
1440 minutos, se a expressão do teu orgulho bairrista for 
de 1 000$00, verás o relógio a trabalhar por tua conta, 
um minuto em cada dia que passa, como 5 000$00 te 
darão direito a 5 minutos/dia, 10 000$00 a dez minu-
tos/dia e assim sucessivamente.107

As doações de 1 000$00 davam ainda direito à obtenção de um 
número para um sorteio a realizar no dia 1 de janeiro de 1997 e que 
oferecia como prémios um relógio de sala e três relógios de pulso.

Figura 24. Talão de peditório para aquisição de um relógio de torre

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra

O relógio de torre, modelo computadorizado eletrónico Maestro, 
seria encomendado à firma Serafim da Silva Jerónimo e Filhos, Lda, de 
106 Convite para integração no Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos, 26 de 

outubro de 1995. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
107 Comunicado à população, setembro de 1996. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de 

Fátima, Vale da Pedra.
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Braga, em outubro de 1996, tendo um custo de 1 879 562$00, pago 
em três prestações até outubro de 1997.

Figura 25. Orçamento apresentado para aquisição do relógio da torre

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra

A inauguração do relógio da torre teria lugar a 5 de janeiro de 
1997.108 O dia de festa, para o qual toda a população foi convidada, 

108 Antunes, Pe. António José de Brito, Dados históricos, fl.1. Cartório da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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teve início com a Eucaristia presidida pelo Bispo D. António Francisco, 
que procedeu à bênção do sino. Após o almoço-convívio, teve lugar 
um programa de variedades que contou com a participação de artistas 
amadores da freguesia do Vale da Pedra e do próprio Pe. Vítor Alcobia, 
bem como com a atuação do Duo Musical Sónia e Vanda, da Marinha 
Grande. Além do relógio, também o coro-alto, o guarda-vento e os ma-
deiramentos da entrada da igreja seriam acrescentados nesta fase.

De facto, o edifício inicialmente construído não apresentava al-
guns espaços considerados necessários, como salas de catequese e uma 
casa mortuária, acabando os vários grupos de catequese por se reuni-
rem, por vezes em simultâneo, no espaço da igreja. Como tal, no ano 
2000 é feito um primeiro projeto de ampliação da igreja pela Câmara 
Municipal do Cartaxo, que contemplava a construção de oito salas de 
catequese, um espaço para reuniões e atividades culturais e quatro casas 
de banho, distribuídos por dois pisos. 

Figura 26. Projeto das obras de ampliação da igreja 
(rés-do-chão e 1.º piso), 2000

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra
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Figura 27. Projeto das obras de ampliação da igreja (sótão), 2000

Fonte: Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra

Contudo, apenas a 1 de junho de 2003 seria lançada a primeira 
pedra para a construção das salas de catequese e casa mortuária, espaço 
anteriormente designado como sala de reuniões e atividades culturais. 
A cerimónia contou com a presença do Bispo D. Manuel Pelino Do-
mingues, do Padre António José de Brito Antunes e do Presidente da 
Junta de Freguesia, Joaquim Edgar.109 A 18 de setembro de 2005 é feita 
a bênção da casa mortuária110, sendo nela incluídas todas as instalações 
do rés-do-chão. O primeiro e segundo andares encontravam-se em fase 
de acabamento.111

109 Ata do lançamento da primeira pedra para construção das salas de catequese, 1 de junho 
de 2003. Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra.

110 “Bispo de Santarém dá a bênção à Casa Mortuária de Vale da Pedra”, O Povo do Cartaxo, 
Cartaxo, 6 de outubro de 2005, p. 18. 

111 Antunes, Pe. António José de Brito, Dados históricos, fl.1. Cartório da Paróquia de Nossa 
Senhora de Fátima, Vale da Pedra.
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Figura 28. Bênção da Casa Mortuária

Fonte: “Bispo de Santarém dá a bênção à Casa Mortuária de Vale da Pedra”, 
O Povo do Cartaxo, 6 de outubro de 2005, p. 18. 

 
Continuariam, igualmente, a ser feitos melhoramentos na igreja. 

Com o Pe. António José de Brito Antunes são incrustados alguns ma-
deiramentos que deram maior dignidade ao presbitério. É, ainda, ad-
quirida a primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da 
paróquia – também doada pelo Sr. Manuel João Gil de Deus. A 27 de 
setembro de 2015, na comemoração dos vinte anos da paróquia, a igre-
ja foi dedicada por D. Manuel Pelino Domingues, Bispo de Santarém. 
Em 2017-2018, sendo pároco o Pe. Miguel Ângelo Ferreira, a catequese 
paroquial envidou esforços para adquirir as imagens dos pastorinhos 
de Fátima, os Santos Francisco e Jacinta Marto, canonizados pelo Papa 
Francisco, em Fátima, a 13 de maio de 2017. Mais uma vez foi “provi-
dencial” a ajuda do Sr. Manuel João Gil de Deus.
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Figura 29. Imagens dos Santos Francisco e Jacinta Marto

Fonte: Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra

A preocupação com a melhoria progressiva dos espaços da igreja 
acabaria por ser mais uma prova da estruturação da comunidade do 
Vale da Pedra enquanto paróquia. Paralelamente à preocupação com a 
preparação da liturgia e com a catequese, inseridas num clima orante 
que foi cultivado na esteira do Renovamento Carismático e sempre se-
guindo as dinâmicas da Igreja Diocesana, as transformações do espaço 
celebrativo foram mais uma vertente visível da constante procura por 
uma resposta de maior qualidade.112 Uma resposta dada por uma co-
munidade em crescimento que necessitava de um espaço celebrativo 
que acompanhasse as necessidades e fosse dotado das infraestruturas 
necessárias à continuação da sua ação evangelizadora.

112 Entrevista ao Diácono Paulo Campino, realizada a 11 de julho de 2020.
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Epílogo

Penso que hoje, para muitas pessoas, não é muito fácil saber como 
começou a Igreja. A Igreja Católica, enquanto instituição e referência, 
um número grande de pessoas ainda ligará a Jesus. E isso é a verdade 
para nós: a Igreja começa com Jesus, foi Ele que a fundou: «Também 
Eu te digo: Tu és Pedro e sobre esta Pedra edificarei a minha Igreja» 
(Mt 16, 18). Jesus é muito claro: “a minha Igreja”. Agora, a igreja en-
quanto edifício e comunidade local – e em Portugal talvez não haja ne-
nhuma terra sem igreja – é difícil, em muitas localidades/comunidades, 
sabermos como e quando começou, sabermos a sua história e como 
ela está ligada ao acontecimento de Jesus Cristo. As páginas anteriores 
permitiram-nos fazer essa descoberta. A história da igreja e da paróquia 
de Vale da Pedra é um relato vivo, divino e humano, da igreja de Jesus 
Cristo, da Igreja Católica. 

Em criança aprendi que a igreja é uma casa, um edifício importante, 
sagrado e que faz parte da história, da vida, de um conjunto de pessoas. 
A dada altura, na minha juventude, percebi que a igreja é feita de pes-
soas. Na paróquia de Vale da Pedra, onde, entre outras paróquias, tenho 
vivido estes primeiros anos de padre, essa experiência, essa verdade, tem 
sido muito clara. A igreja de Vale da Pedra foi feita por pessoas. Mais 
ainda, como diz o título, foi desejada pelo povo. Desejada pelo povo, 
pelo povo de Deus. Também é assim que o Concílio Vaticano II fala 
precisamente da Igreja, Igreja como Povo de Deus (Lumen Gentium 9). 
A população de Vale da Pedra é povo de Deus, disso não tenho dúvi-
das. A sua religiosidade natural, a piedade cristã tradicional – inclusive 
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por muitas das pessoas que vieram viver para cá serem provenientes de 
regiões de forte tradição cristã-católica do interior e norte do país – e 
a sua generosidade natural, atestam para mim essa identidade de povo 
de Deus. 

Este livro da Ana Carina mostra-nos ainda mais sobre a igreja, a 
partir da história da paróquia de Vale da Pedra. Mostra a sede de Deus 
que as pessoas têm. A necessidade de um lugar seu para rezarem, ce-
lebrarem a sua fé e a sua vida, a partir do qual pudessem transmitir a 
sua fé aos seus filhos e à sua terra. Aliás, é muito particular esta dimen-
são da transmissão da fé em Vale da Pedra, que passou quer pela criação 
da catequese para as crianças, quer pela catequese para adultos. A cons-
tituição da igreja de Vale Pedra manifesta-nos uma assunção do Con- 
cílio Vaticano II, uma sua concretização, que é a do apostolado dos 
leigos (Lumen Gentium 33). Desde as comissões para a construção da 
capela, às senhoras que assumem a missão da catequese – com destaque 
para Maria Reino que eu, pessoalmente, considero a apóstola de Vale da 
Pedra –, vemos uma igreja laical, em que as pessoas pelo seu batismo, 
pela sua fé, assumem o seu protagonismo na construção do Reino dos 
Céus.  

Mas é inegável nesta história que dá origem à paróquia de Vale da 
Pedra o papel dos sacerdotes que estão na sua génese e que também re-
velam traços da Igreja. O Pe. Fernando da Luz Lopes, pela preocupação 
com a dimensão sacramental. Preocupação que se revela pela celebra-
ção do sacramento da Eucaristia junto da população de Vale da Pedra, 
nomeadamente na Capela da Quinta das Malhadas. Esta é visível pelo 
número de celebrações de missa que tinha por fim de semana, procu-
rando percorrer todos os lugares da freguesia de Valada e Pontével. A 
sua preocupação com a dimensão sacramental revela-se, igualmente, na 
tentativa de regularizar a situação matrimonial de vários casais católicos 
nesta terra e ainda na resposta à celebração do batismo das crianças. 
Atento aos sinais dos tempos – tomando uma expressão conciliar (Gua-
dium et Spes 4) –, percebendo a distância entre os núcleos populacio-
nais e a Quinta das Malhadas, e impulsionado pelas possibilidades que 
a própria reforma litúrgica pós-conciliar permitia, começa a celebrar 
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junto das pessoas, nos novos aglomerados populacionais. Impele, ain-
da, a uma catequese protagonizada pelos leigos, integrando assim mais 
pessoas na missão da Igreja. Este trabalho seria cimentado nos anos 
seguintes pelo Padre João Guerra.  

O Padre Joaquim Brito, como também se percebe na sua atenção à 
Igreja Matriz de Pontével, particularmente nas obras de manutenção do 
telhado da mesma, conforme atesta a documentação paroquial, entende 
que as pessoas de Vale da Pedra devem ter um lugar seu – e, simultanea-
mente, de todos  – para rezar e celebrar os mistérios da fé. Para tal, mo-
tiva um grupo de pessoas, crentes e “menos” crentes, para a construção 
de uma capela paroquial, que com o desenrolar dos projetos se tornará 
a atual igreja paroquial. Curiosamente, não foi o primeiro pároco da 
paróquia, mas é aquele que se empenha e conduz as pessoas para que 
estas tenham o mais importante para poderem ser paróquia: uma igreja. 

Mas percebemos também que uma comunidade cristã nasce e de-
senvolve-se a partir de uma comunidade local, com os seus dinamismos 
e possibilidades de fixação de populações. O primeiro capítulo do pre-
sente livro é prova disso, do que são as bases humanas para a existência 
de uma comunidade cristã católica, inclusive pelas características cren-
tes e devocionais das pessoas que migraram para Vale da Pedra e que 
se ligam à constituição quer da freguesia, quer da paróquia. O que nos 
mostra que as comunidades católicas dependem e dependerão, tam-
bém, da vitalidade das localidades onde se inserem. Das dinâmicas que 
permitam a fixação, interação e envolvência da população com o local 
onde vivem. Na medida em que esta realidade diminuir, também a ex-
periência comunitária cristã será afetada.  

Assim, esta obra que temos em mão, memória da igreja de Vale da 
Pedra, demonstra que a vontade de Deus em erigir a sua Igreja, sinal e 
imagem do Reino de Deus nesta terra, acontece pelo cruzamento e en-
trelaçar de um povo, concreto e real – com os seus desejos, aspirações, 
histórias e capacidades –, com os presbíteros, pastores do povo, com 
as suas sensibilidades e possibilidades. No primeiro milénio, os bispos 
e os monges foram determinantes para a vivência da igreja, como nos 
atestam figuras como Santo Agostinho e São Bento, entre outros. No 
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segundo milénio, por sua vez, os presbíteros e as congregações religio-
sas, masculinas e femininas, assumem o protagonismo, como vemos 
em São Francisco e Santa Clara de Assis, Santo Inácio de Loiola, Santa 
Teresa de Jesus, entre muitos outros. A segunda metade do século XX 
começa a perspetivar-nos o século XXI, e isso também na Igreja. Na 
Igreja destaca-se o surgimento de movimentos direcionados para os lei-
gos, e também dirigidos por estes muitas vezes, como a Ação Católica, 
o Renovamento Carismático Católico, os Cursilhos de Cristandade, en-
tre muitos outros. Destacam-se também alguns leigos na Igreja, como 
Chiara Lubich e Kiko Argüello, dos Focolares e do Caminho Neocate-
cumenal, respetivamente. 

A igreja organizada, constituída e, sobretudo, em missão surge as-
sim em Vale da Pedra por um conjunto de leigos que assume a sua fé, 
que responde à sua vocação batismal e faz missão na terra. Também hoje 
assim será. A vitalidade da paróquia de Vale da Pedra, e de qualquer 
comunidade católica, está nos seus membros. Naqueles que acolhem o 
Espírito Santo e as suas moções, que se envolvem com a sua localidade e 
comunidade e, assumindo o que lhes é próprio – seja na administração 
e cuidado patrimonial, no exercício do culto divino e, particularmente, 
na evangelização –, se empenham pela vivência do meio eclesial a que 
pertencem.  

À Ana Carina, membro ativo da paróquia de Pontével, o meu agra-
decimento por esta memória viva da paróquia de Vale da Pedra e por 
quanto esta nos suscita para sermos igreja hoje. 

Padre Miguel Ângelo, pároco



83

Fontes
e bibliografia

Arquivo digital do Vaticano
Constituição Conciliar “Sacrosanctum Concilium” sobre a Sagrada Litur-

gia, 4 de dezembro de 1963.
Constituição Dogmática “Lumen Gentium”, 21 de novembro de 1964.
Decreto “Ad Gentes” sobre a atividade missionária da Igreja, 7 de dezem-

bro de 1965.
Decreto “Christus Dominus” sobre o múnus pastoral dos bispos na Igreja, 

28 de outubro de 1965.

Arquivo Distrital de Santarém
Livros de registo de casamento – Pontével (1861-1900).

Arquivo Histórico Militar
Boletins Individuais do Corpo Expedicionário Português.

Arquivo Nacional da Torre do Tombo
“Valada. Santarém”, Memórias Paroquiais, 1755-1758.

Cartografia
NOVA FCSH, Atlas. Cartografia Histórica. Acessível em http://atlas.

fcsh.unl.pt



84

Cartório da Paróquia de Nossa Senhora da Purificação, Pontével
Livros de registo de batismo (1960-1995).
Livros de registo de casamento (1960-1995).

Cartório da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da Pedra
Antunes, Pe. António José de Brito, Dados históricos.
Ata do lançamento da primeira pedra para construção das salas de cate-

quese, 1 de junho de 2003.
Atas do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais de Vale da Pedra 

e Ponte do Reguengo.
Comunicado à população, 10 de novembro de 1995.
Comunicado à população, setembro de 1996.
Contrato de promessa de compra e venda, 3 de março de 1986.
Convite para integração no Conselho Paroquial para os Assuntos Eco-

nómicos, 26 de outubro de 1995.
Correspondência enviada e recebida – Centro Social, Cultural e Re-

creativo de Casais de Vale da Pedra e Ponte do Reguengo.
Decreto de criação da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Vale da 

Pedra.
Memória descritiva e plantas da capela, fevereiro de 1985.
Plantas da ampliação da igreja de Vale da Pedra, 2000 e 2003.
Regulamento Interno do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais 

do Vale da Pedra e Ponte do Reguengo.

Documentação de órgãos de soberania
Constituição da República Portuguesa, Diário da República n.º 86/1976, 

série I, 10 de abril de 1976.
Diário da Assembleia da República, 1988.
Diário da República, 1988.
Estatutos do Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais do Vale da 

Pedra e Ponte do Reguengo, Diário da República n.º 101/1984, 
série III, 2 de maio de 1984, pp. 4547-4549.



85

Entrevistas
Agostinho Costa, Albertina Marinho, Alice Oliveira, António Mari-

nho, Diácono Paulo Campino, Maria de Lurdes Gentil, Maria 
Reino, Susana Batalha.

Imprensa
“Bispo de Santarém dá a bênção à Casa Mortuária de Vale da Pedra”, 

O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 6 de outubro de 2005, p. 18. 
Campos, Renato, “Vale da Pedra. A oitava freguesia do município do 

Cartaxo”, O Cartaxo, ano XXVI, série IV, 1 de maio de 1988, s.p.
“Centro Social, Cultural e Recreativo de Casais de Vale da Pedra e Pon-

te do Reguengo em actividade desde 1984. «Sendo grande já se 
torna pequeno»”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 18 de junho de 
1998, p. 11. 

“Cronologia”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 18 de junho de 1998, p.19. 
“Excursão de engenharia”, Gazeta dos Caminhos de Ferro, 16 de agosto 

de 1902, pp. 241-243.
Gabriel, António, “Vale da Pedra – Passado, Presente e Futuro”, O Povo 

do Cartaxo, Cartaxo, 18 de junho de 1998, p. 19.
Lançada a primeira pedra para a construção do Centro Social de Vale 

da Pedra e Ponte do Reguengo, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 3 de 
janeiro de 1991.

Mendes, Reinaldo, “De Casais de Vale da Pedra à freguesia de Vale da 
Pedra”, O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 18 de junho de 1998, p. 19.

Mendes, Reinaldo, “Igreja de mãos dadas com os paroquianos”, O Povo 
do Cartaxo, Cartaxo, 18 de junho de 1998, p. 12.

“O Senhor Bispo da Diocese de Santarém inaugurou o cemitério de 
Vale da Pedra”. O Povo do Cartaxo, Cartaxo, 6 de fevereiro de 
1992, p. 1. 

“Retrato de uma paróquia: Vale da Pedra”. Porta do Sol, Santarém, 4 de 
março de 2001, p. 4.

Torres, Carlos Manitto, “A evolução das linhas portuguesas e o seu sig-
nificado ferroviário”, Gazeta dos Caminhos de Ferro, 1 de janeiro de 
1958, pp. 75-78.



86

Bibliografia
Alarcão, Alberto de, Mobilidade geográfica da população de Portu-

gal (continente e ilhas adjacentes). Migrações internas 1921-1960, 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969.

Barreto, António e Preto, Clara Valadas, “Indicadores da evolução so-
cial”, in A situação social em Portugal (1960-1995), António Barre-
to (org.), Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 1996, pp. 61-162.

Civardi, Luís, Manual de Ação Católica, Braga: Oficinas Gráficas da 
«Pax», 1935.

Espinha da Silveira, Luís; Alves, Daniel; Lima, Nuno Miguel; Alcân-
tara, Ana; e Puig-Farré, Josep, “Caminhos de ferro, população e 
desigualdades territoriais em Portugal, 1801-1930”, Ler História, 
n.º 61, Lisboa: ISCTE-IUL, 2011, pp. 7-37.

Fontes, Paulo, “A Ação Católica Portuguesa (1933-1974) e a presen-
ça da Igreja na sociedade”, Lusitânia Sacra, 2.ª série, n.º 6, 1994, 
pp. 61-101.

Girão, Aristides de Amorim e Velho, Fernanda Lopes, Migrações inter-
nas (1890-1940), Coimbra: Universidade de Coimbra, 1948.

Henriques, Cristina; Domingues, Alexandre; Teixeira, José Afonso; 
e Pereira, Margarida, “Geografia e números da agregação das fre-
guesias em Portugal: repercussões socioterritoriais”, 25th APDR 
Congress. Proceedings, Lisboa, junho de 2018.

Justino, David, A formação do espaço económico nacional, s.l.: Vega, 
1986.

Lains, Pedro e Ferreira da Silva, Álvaro (eds.), História Económica de 
Portugal, 1700-2000, volume II, Lisboa: Imprensa de Ciências 
Sociais, 2005.

Reis, Jaime, O atraso económico português em perspectiva histórica: estudos 
sobre a economia portuguesa na segunda metade do século XIX, 1850-
-1930, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1993.






