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EM LOURES 
O PASSADO TEM FUTURO

Família Lucas, Quinta das Mordomas, Santo Antão do Tojal [1956] 
Foto cedida por Elsa Cristina da Silva Oliveira dos Santos Inocêncio
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Santo Antão 
e São Julião do Tojal
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Mais perto de si!

E porque a vida no nosso concelho não pára, no âmbito 

da iniciativa Mais perto de si! os Paços do Concelho de 

Loures transferem-se para a União das Freguesias de 

Santo Antão e São Julião do Tojal. 

Terras de origens ancestrais, com património arquite-

tónico classificado, com características rurais e belos 

palácios e quintas, destacamos os Palácios da Mitra, de 

Pinteus e da Abelheira, as Quintas das Carrafouchas, 

de Nossa Senhora da Conceição, do Outeiro, do Valbom, 

da Bandeira e das Maduras, foram pousada de monar-

cas e propriedade de nobres.

Terra de gente hospitaleira e cordial, banhada pelo rio 

Trancão que foi fator de desenvolvimento económico e 

social, indispensável à implantação, no século XVIII, da 

Fábrica do Papel nesta localidade, exercendo uma for-

ça centrípeta na fixação da sua população.

Hoje, é uma freguesia dinâmica, com níveis de desen-

volvimento económico e cultural relevantes, e conse-

quentemente apelativa aos atuais agentes económicos.

Com esta publicação, pretendemos estar Mais perto de 

si! homenageando as suas gentes através das memó-

rias presentes na documentação recolhida pelo Arqui-

vo Municipal.

Concomitantemente, convidamos os protagonistas – os 

cidadãos – a participarem nesta iniciativa, de modo a 

que se sintam parte integrante deste nosso projeto que 

se pretende comum, demonstrando que em Loures, as 

pessoas são a nossa marca. 

O presidente

Bernardino Soares
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Caracterização do projeto

O Arquivo Municipal de Loures, com o seu projeto, Em Loures o Passado tem Fu-
turo, associou-se uma vez mais, à iniciativa Loures mais perto de si!, em visita à  
União das Freguesias de Santo Antão e  São Julião do Tojal, no mês de fevereiro, 
com a premissa de uma gestão descentralizada e de proximidade ao cidadão, pro-
curando responder às suas expetativas.

Com este projeto pretende-se divulgar o acervo documental à guarda do Arquivo 
e, em simultâneo, incentivar todos quantos tenham em sua posse documentos ilus-
trativos do que foi e do que é o nosso concelho, e que nos doem ou disponibilizem os 
mesmos para que os possamos difundir, dignificando e preservando a sua memó-
ria.

Ambiciona-se, desta forma, a participação das populações das nossas freguesias, 
de modo a que se sintam envolvidas neste projeto, demonstrando-se que Loures é 
um concelho com vida de que todos fazemos parte.

Os documentos selecionados para divulgação constituem uma pequena mostra do 
nosso espólio e ilustram a história, o valioso património, as vivências e o quotidiano 
dos habitantes de Santo Antão e de São Julião do Tojal.

União das Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 

Da Lei n º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que procede à reorganização administrativa 
do território das freguesias, resultou a agregação das freguesias de Santo Antão do 
Tojal e de São Julião do Tojal.

Santo Antão do Tojal

Localidade do concelho de Loures, com aproximadamente 15,3 km2 de área e com 
cerca de 4216 habitantes, compreendida entre Bucelas, Fanhões, Frielas, Loures, 
São Julião do Tojal e Unhos. Inclui os sítios de A-das-Lebres, Manjoeira, Pinteus, 
Quinta Nova de São Roque, Santo Antão do Tojal e São Roque. 

A sua primeira referência data de 1291, quando o Arcebispo D. Fernando de Vas-
concelos e Meneses compra a quinta a Pero Viegas, reedificando a igreja e cons-
truindo um palácio com jardins para sua residência de verão.

Chafariz junto aos arcos do Aqueduto, Santo Antão do Tojal
CML - AML - Série folhas de contacto 

Chafariz Oitocentista, São Julião do Tojal, 2006
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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Já no século XVIII, nos anos 30, D. Tomás de Almeida, primeiro Cardeal Patriarca 
de Lisboa, encarrega o arquiteto italiano, António Canevari, de reconstruir a igre-
ja. Este ergue uma nova igreja de nave única com fachada de inspiração barroca, 
enriquecendo-a com nichos adornados de imagens em mármore de Carrara repre-
sentando a rainha Santa Isabel, São Bruno e Nossa Senhora da Conceição. 

Canevari, na realidade, inicia um conjunto monumental que integra, além da Igre-
ja, o Aqueduto que transporta a água de uma nascente em Pinteus para abasteci-
mento do palácio, o Chafariz, o Palácio-Fonte, o Palácio dos Arcebispos ou da Mitra 
e ainda os jardins, tudo isto organizado em redor de uma praça. Foi responsável 
também pela quinta do Palácio, pelo portal de entrada e pelos pombais.

Estes exemplares da arquitetura barroca são completados pela nobreza dos ma-
teriais utilizados nos seus interiores, desde as escadas duplas decoradas com azu-
lejos de convite, no azul joanino, que nas salas são evocativos das estações do ano, 
dos elementos da natureza, ou das profissões mecânicas, continuando nas madei-
ras exóticas e nos mármores numa paleta de cores que vão do branco, do rosa, do 
vermelho ao preto.

O transporte de algumas pedras utilizadas na construção do Convento de Mafra foi 
feito pelo rio Trancão até Santo Antão do Tojal. As marés chegavam então às lezí-
rias de Loures. Aqui descansava o rei D. João V a caminho de Mafra.

Maria Amália Vaz de Carvalho, filha de José Vaz de Carvalho, vereador da Câmara 
Municipal dos Olivais, residiu na sua juventude no palácio de Pinteus.

O seu mais ilustre munícipe foi certamente o Doutor Félix de Avelar Brotero (1744-
1828), médico, professor e botânico, diretor do Jardim Botânico da Universidade de 
Coimbra e do Museu e Jardim Botânico da Ajuda, natural de Santo Antão do Tojal, 
onde ainda existe a casa onde viveu e um largo com o seu nome. 

 São Julião do Tojal

Localidade do concelho de Loures, situada na zona norte da freguesia, com aproxi-
madamente 13,28 km2 de área e com cerca de 3837 habitantes, compreendida en-
tre Bucelas, a norte; Santo Antão do Tojal, a sul e a poente; e Vialonga, do concelho 
de Vila Franca de Xira, a nascente. Abarca as povoações de São Julião do Tojal e 
do Zambujal.

Segundo a lenda, São Julião do Tojal foi fundada por um mouro chamado “Monte 
Florido,” nome porque ficou designada a parte alta da região. O nome “Tojal” consi-
dera-se que teve origem no tojo que abundava na região. Algum tempo após a to-
mada de Lisboa, em 1176, D. Afonso Henriques fez doação destas terras ao Mosteiro 
de São Vicente de Fora, com a condição do seu povoamento. 
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Terra originalmente campestre, de belas quintas de residência fidalga e de produ-
ção agrícola, com terrenos férteis devido à sua proximidade com o rio Trancão. Foi 
este rio que possibilitou aos frades agostinhos que aqui se tinham abrigado, após o 
terramoto de 1755, da catástrofe e dos estragos sofridos no Mosteiro de São Vicente, 
a implantação da indústria do papel, permitindo o crescimento económico e social 
da região.

A indústria da panificação, com a Cooperativa Panificadora Zambujalense, fun-
dada em 1921, o Zambujal Futebol Clube, de 1922, e a Corporação de Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, de 1931, foram, desde a sua fundação, instituições muito 
importantes no apoio às populações.

Atualmente, fruto das acessibilidades criadas, estão instaladas em São Julião do 
Tojal inúmeras indústrias e empresas de serviços, nomeadamente:

– FAPAJAL - Fábrica de Papel do Tojal - sucedânea da Fábrica de Papel da Abe-
lheira;

– Mercado Abastecedor da Região de Lisboa - MARL;

– Urbanos – Logística de serviços;

– Kilom - Sociedade Agrícola e Pecuária da Quinta dos Lombos; 

– Mapol - Mármores;

– FIEL - Henrique Fiel Lourenço – Importação e exportação de frutas e produtos 
hortofrutícolas, antigo produtor agrícola da região;

– DB-SCHENKER – Transitários, um dos maiores fornecedores de logística global 
a nível mundial, tem a sua sede em Portugal, na localidade de São Julião do Tojal; 

– Science4you – empresa inteiramente portuguesa que desenvolve, produz e co-
mercializa brinquedos educativos para crianças dos dois aos 14 anos, sediada no 
MARL;                                                                        

Mas, apesar dos índices de desenvolvimento, com a criação de cada vez mais pos-
tos de trabalho, as suas características predominantemente rurais continuam a 
ser o orgulho dos locais, a atrair novos residentes e a surpreender aqueles que a 
visitam.
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PRAÇA MONUMENTAL 
DE SANTO ANTÃO 
DO TOJAL

O Conjunto Monumental de Santo Antão do Tojal remonta à primeira metade do 
século XVIII. Integra o Palácio dos Arcebispos, a Igreja Matriz, o Palácio-Fonte, o 
Jardim, o Aqueduto e dois chafarizes que se organizam em torno de uma praça. 

Magnífico exemplar da arquitetura barroca, resulta da obra mandada executar a 
António Canevari, consagrado arquiteto italiano, por D. Tomás de Almeida, primei-
ro Cardeal Patriarca de Lisboa, a partir de um palácio e da igreja pré-existentes, 
para sua casa de campo. Nela foram utilizados somente materiais nobres das ma-
deiras exóticas, das cantarias aos silhares de mármore de variadíssimas cores, a 
azulejaria joanina, que no seu característico azul forram paredes, escadas, bancos, 
muretes e até os pombais, com grande qualidade pictórica e diversidade temática. 
Para acomodar a família real, nas suas deslocações a Mafra, foi então edificado o 
belíssimo Palácio-Fonte.

O Palácio, a antiga Igreja, o Chafariz Monumental, o Aqueduto, os pombais existen-
tes na quinta com os seus azulejos decorativos, e o portão que dá entrada direta à 
quinta viriam a ser classificados, no seu conjunto, como imóvel de interesse público 
(IIP), pelo artigo 2º do Decreto nº 32 973, publicado no Diário do Governo, Iª Série, 
Nº 175, de 18 de agosto de 1943. Posteriormente, a classificação seria alterada para 
monumento de interesse público (MIP), pela Portaria nº 740-AH/2012, publicada 
no Diário da República, 2ª Série, Nº 248, de 24 de dezembro de 2012.
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Vista aérea de Santo Antão do Tojal, evidenciando-se o Conjunto Monumental, 2001
CML - AML - Série folhas de contacto

Vista aérea de Santo Antão do Tojal, salientando-se o Aqueduto, 2001
CML - AML - Série folhas de contacto 
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Palácio 
dos Arcebispos/Mitra

O Palácio dos Arcebispos ou da Mitra seria cedido, em 1947, à Casa do Gaiato (obra 
do padre Américo).  Algumas das salas foram então adaptadas às novas funções e 
a comunicação entre a igreja e o palácio encerrada.

A “Obra da Rua” ou “Obra do Padre Américo”, constituída por despacho do Subse-
cretário de Estado da Assistência Social de 25 de fevereiro de 1947, publicado no 
Diário do Governo n º 51 – 2ª série de 4 de março de 1947, é presentemente uma Ins-
tituição Particular de Solidariedade Social, com sede em Paço de Sousa, concelho 
de Penafiel, Diocese e Distrito do Porto.

 A sua finalidade primária foi acolher as crianças da rua, abandonadas ou sem 
família, cuidar do seu sustento e velar pela sua educação. No dizer do fundador, 
Padre Américo Monteiro de Aguiar, “somos a família para os que não têm família”. 
Atualmente vivem na Casa do Gaiato no Tojal cerca de 23 jovens com idades com-
preendidas entre os quatro e os 22 anos.

Palácio dos Arcebispos, interior, pormenor dos azulejos, Santo Antão do Tojal, 2015
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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Palácio-Fonte Monumental em ruínas, Santo Antão do Tojal
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Palácio-Fonte Monumental, Santo Antão do Tojal, 2006
CML - AML - Série folhas de contacto 

>
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O Grandioso Aqueduto 
de Santo Antão Tojal

O Aqueduto foi edificado em 1728 e constitui um dos ex-libris da localidade. Com 
109 arcos, estendia-se por aproximadamente dois quilómetros, conduzindo a água 
de Pinteus (localidade situada na chamada Serra da Água, devido à quantidade 
de nascentes ali existentes), para o Palácio-Fonte, abastecendo simultaneamente 
o Chafariz Monumental do palácio, o Palácio dos Arcebispos e o chafariz para uso 
das populações. 

Como todo o conjunto arquitetónico, o projeto foi entregue a António Canevari, por 
quem D. João V, o rei Magnânimo, nutria grande consideração. Muitas das suas 
obras são de coautoria, nomeadamente com o engenheiro militar e arquiteto, Eu-
génio dos Santos. Além do Conjunto Monumental do Tojal, o Aqueduto das Águas 
Livres e a Torre da Universidade de Coimbra são dos poucos monumentos em que 
participou que sobreviveram ao terramoto de 1755 e que permanecem até à atua-
lidade. 

Este aqueduto chegou ao século vinte muito danificado, tendo sido alvo de várias 
intervenções, designadamente em 1960, 1978 e 1992. Em 2000 foi novamente in-
tervencionado por uma equipa liderada pela então Direção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais (DGEMN). 

A Monumental Igreja 
de Santo Antão do Tojal

A Igreja Paroquial de Santo Antão do Tojal remonta ao século XIII, foi reedificada 
em 1554 pelo arcebispo de Lisboa, D. Fernando Vasconcelos e Menezes, reconstruí-
da em 1730 por iniciativa do primeiro cardeal patriarca de Lisboa, D. Tomás de 
Almeida, e faz parte do conjunto monumental de Santo Antão do Tojal.  Arquitetu-
ra religiosa barroca, na sua fachada destacam-se um frontão encimado pela cruz 
arquiepiscopal e as imagens de Nossa Senhora da Conceição ao centro, do lado 
esquerdo a rainha Santa Isabel e, à direita, a de São Bruno.

A torre sineira, coroada nos quatro lados, dispõe de três sinos do século XVIII. Na 
galilé pode observar-se o revestimento de azulejos setecentistas. O interior é sim-
ples, devido aos danos resultantes das diversas convulsões políticas.

A Igreja possui planta retangular, composta por galilé, nave e capela-mor. Este 
escalonamento de planta não é percetível no exterior, onde a igreja constitui um 
volume único coberto por telhado de duas águas. No lado esquerdo encontra-se a 
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Aqueduto de Santo Antão do Tojal, 2014
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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Palácio dos Arcebispos e Igreja, Santo Antão do Tojal
CML - AML - Série folhas de contacto

>

Igreja de Santo Antão do Tojal, 2012
CML - AML - Série folhas de contacto

>
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torre sineira, de planta quadrangular, revestimento rebocado e pintado e cunhais 
em cantaria aparelhada.

A fachada principal encontra-se voltada a oeste, rebocada e pintada de branco e 
as fachadas laterais são ambas rebocadas e pintadas e dão acesso à galilé.

A fachada norte possui uma outra porta de acesso à igreja, ladeada por duas co-
lunas. No interior o coro-alto, construído sobre a galilé, é sustentado por duas co-
lunas, e tem guarda balaustrada de madeira. O nártex, com porta na parede do 
lado do Evangelho, dá acesso à torre sineira. Na nave, do lado do Evangelho, junto 
à capela-mor, situa-se a porta de acesso à sacristia. A parede do lado da Epistola 
possui três capelas enquadradas por arcos de volta perfeita e três janelas com mol-
duras em cantaria de calcário recortadas. 

Ofício de Dom Manuel Bento Rodrigues da Silva 10º Cardeal Patriarca de Lisboa, dirigido 
ao Conselheiro António Maria Couceiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal dos Olivais, 

27 de maio de 1865
A acusar a receção de oficio e a comunicar as averiguações feitas no sentido de acautelar 

os interesses da Mitra no uso da água da Fonte de Santo Antão do Tojal.
CML - AML - Série correspondência recebida 

Orçamento para obras de reparação
Inclui os custos referentes a mão de obra e materiais, inerentes à reparação do telhado da casa da escola do 
sexo feminino no Palácio da Mitra em Santo Antão do Tojal. Aprovado em Sessão de 10 de dezembro de 1931.

CML - AML - Série processos de obras municipais

>
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PARLAMENTO 
NO TOJAL 
(1915)

A 4 de março de 1915 o Parlamento reuniu-se no Palácio da Mitra em Loures, an-
tiga Quinta dos Patriarcas de Lisboa, adaptado à escola primária e residência de 
professores. As forças militares tinham cercado o Palácio de São Bento, impedindo 
o acesso dos deputados ao edifício.

Afonso Costa, político republicano, fez aprovar uma moção declarando o governo 
ditatorial de Pimenta de Castro como “fora da lei” e responsabilizando o Presidente 
da República, Manuel de Arriaga, pelo ocorrido.

Contestavam-se as medidas adotadas, designadamente, a alteração da Lei Eleito-
ral e, à data das eleições, a substituição dos Governadores Civis, Administradores 
do Concelho e Presidentes de Câmara, por comissões administrativas de confiança.

O Governo de Pimenta de Castro viria a terminar com a revolução de 14 de maio, 
sendo que a 27 do referido mês, o Parlamento aprovou todas as deliberações toma-
das na reunião do Palácio da Mitra, tendo o partido Democrático obtido a maioria 
absoluta nas eleições de 13 de junho e elegendo Bernardino Machado como Presi-
dente da República.
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Excerto de O Thalassa, Lisboa, 12 de março de 1915
Semanário crítico de caricaturas, publicado em Lisboa entre 1913 e 1915



20

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO ZAMBUJAL

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal, assim desig-
nada a partir de 1971, nasce em 1931, como Corporação dos Bombeiros Voluntários 
do Zambujal, que, por sua vez, está intimamente ligada à Sociedade Filarmónica 
Recreio Zambujalense.

Da história da Sociedade Filarmónica apenas conhecemos o que nos é referido 
numa publicação editada na comemoração do 1º centenário da Banda dos Bom-
beiros Voluntários do Zambujal, em 1963. Durante a montagem dos caminhos de 
ferro Lisboa-Norte, três operários, oriundos de Lisboa, vieram morar para Santo 
Antão do Tojal e aí deram início a uma banda de música. Mais tarde foram residir 
para o Zambujal, mas, como a distância entre as duas localidades era grande e 
não havendo transportes, a banda é transferida para o Zambujal. Com o apoio da 
população do Zambujal, a 3 de junho de 1863 forma-se a Sociedade Filarmónica 
Recreio Zambujalense.

Em 1931, no seio da Sociedade Filarmónica, é fundada a Corporação dos Bombei-
ros Voluntários do Zambujal que, integrando a banda de música, possibilita a sua 
continuidade.

A atual Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal pode or-
gulhar-se de possuir uma banda de música centenária e um corpo de bombeiros, 
que recentemente completou 86 anos. Foi a dinâmica da população do Zambujal 
que lhes permitiu manter-se em atividade durante tantos anos e atingir a impor-
tância que hoje tem no concelho de Loures.
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Ofício do Governo Civil dirigido ao Administrador 
do Concelho de Loures, 7 de agosto de 1931
A informar a aprovação dos estatutos da Corporação dos 
Bombeiros Voluntários do Zambujal.
CML - AML - Série correspondência recebida 

Ofício da Corporação dos Bombeiros Voluntários 
do Zambujal para a Comissão Administrativa da 
Câmara Municipal de Loures, 18 de fevereiro de 
1932
A solicitar a emissão de licença, a titulo gratuito, para 
a construção de um andar sobre o pavimento térreo do 
edifício adquirido para a sua sede.
CML - AML - Série correspondência recebida

Bombeiros Voluntários do Zambujal
Processo de obra de particulares nº 2476/ 1950. Projeto 
de uma escadaria exterior para acesso ao salão de festas 
no 1º piso.
CML - AML - Série processos de obra de particulares

>
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Desde 1176 que a Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho possuía ter-
ras na região do Tojal, doadas por D. Afonso Henriques, “os salgados, ribeiras de 
sal e terras de tojo, de Monflorim (…) acima do caudaloso rio de Sacavém”, após a 
conquista de Lisboa, para que as trabalhassem e povoassem.  Doação confirmada 
pelos reis D. Afonso II, em 1218, e D. Sebastião, em 1577.

Em 1751, na posse de uma quinta que lhes foi doada a troco de encargos espirituais, 
os frades fundem-na com as contíguas quintas do Arrais e do Moinho da Abelheira, 
ficando o seu conjunto a designar-se Quinta da Abelheira. 

Em consequência do grande Terramoto de 1755, os Frades Agostinhos deixam o 
Mosteiro de São Vicente de Fora, sua casa mãe, instalando-se em São Julião do 
Tojal e, mercê da proximidade do rio Trancão, terão começado a produzir o papel 
“lombardo”, para embrulho, rugoso e áspero, à base de trapos de linho, como acon-
tecia por toda a Europa. Em 1833 já a Abelheira fabricava papel selado.

Com a extinção das Ordens Religiosas, em 1834, os bens são expropriados e incor-
porados na Fazenda Pública e, num primeiro leilão, a fábrica é arrematada pelo 
Duque de Palmela pelo período de um ano. Em 1835 é adquirida pelo então Barão, 
depois Conde do Tojal, João Gualberto de Oliveira, que equipa a fábrica de papel 
existente na quinta com novas maquinarias. Com a sua morte (1852) a propriedade 
é herdada pelo seu cunhado o cônsul de Inglaterra, William Smith, que procede a 
diversas melhorias no edifício, passando o mesmo a designar-se por Palácio, tendo 
hospedado os reis D. Luis e D. Maria Pia.

Em 1899, Astley Campbell Smith, filho do anterior proprietário, vende a quinta, jun-
tamente com a Fábrica do Papel, à Casa Graham. A família viria a usar a casa da 
quinta como habitação e a modernizar os processos de fabrico de modo a obter 
papel de melhor qualidade.

A empresa chegou a empregar cerca de 800 funcionários, que residiam em casas 
pertencentes à própria fábrica, ou na aldeia próxima, o Zambujal. Os executivos e 
os engenheiros estrangeiros moravam em boas casas no alto da colina. Esta uni-
dade fabril dispunha também de diversas lojas e refeitórios para abastecimento 
dos seus operários e respetivas famílias.

DA FÁBRICA DE PAPEL 
DA ABELHEIRA À FAPAJAL
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Planta de São Julião do Tojal em 1606 
Direção Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas

>

Palácio da Quinta da Abelheira, São Julião do Tojal, 2003
CML - AML - Série folhas de contacto 

>
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Em 1967 torna-se associada da Companhia de Papel do Prado, controlada pelo 
Grupo Champalimaud, passando a fabricar sacos de papel para a Companhia de 
Cimentos de Leiria. Com as cheias de novembro, a Fábrica da Abelheira, uma das 
empresas locais atingidas pela intensa precipitação, inicia um processo de deca-
dência que conduziria ao seu encerramento em janeiro de 1973, levando para o 
desemprego famílias inteiras. Reabre em dezembro com a denominação de FAPA-
JAL - Fábrica de Papel do Tojal, Lda.  Em 1975 passa para o âmbito do Estado e 
posteriormente foi agrupada na Portucel.

Em 1997, a área fabril da FAPAJAL foi separada dos terrenos da Quinta da Abe-
lheira, tendo a quinta sido vendida a uma empresa de construção, transitando em 
2012 para a posse de uma entidade bancária por insolvência da mesma. 
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Fábrica de Papel da Abelheira, de Guilherme Graham Júnior & Companhia
Processo de obra de particulares nº 2598/ 1950. Projeto de um edifício destinado a fabrico 
e armazenamento de sacos de papel. Corte transversal e planta topográfica.
CML - AML - Série processos de obra de particulares

>

Planta de São Julião do Tojal 
SEQUEIRA, Gustavo Marques (1935) A Abelheira e o Fabrico de Papel, Lisboa

>
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Desconhecendo-se a data da sua fundação, supõe-se que seja de finais do século 
XII ou do século XIII. É de salientar a rica azulejaria azul e amarela do século XVII 
do seu interior, assim como os raros lambrins de azulejo policromado. A pia batis-
mal octogonal, em mármore branco, data do século XVII. 

As paredes laterais estão decoradas com telas dos séculos XVI e XVII, represen-
tando cenas da Bíblia como a Assunção da Virgem (Escola Portuguesa Maneirista), 
Regresso do Filho Pródigo, Parábola dos Convidados e as Bodas de Canaã. 

Na Cripta subterrânea, em mármore, da Capela lateral, encontram-se os túmulos 
de D. Alvarez Suarez e de sua mulher, datada de 1609, com o seu brasão de armas. 

IGREJA PAROQUIAL 
DE SÃO JULIÃO DO TOJAL
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Igreja Paroquial de São Julião do Tojal, 2003
CML - AML - Série folhas de contacto 

>
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OLHARES E LUGARES 

Coletividades de Santo Antão do Tojal
Desde sempre as coletividades foram forças agregadoras e fator de desenvolvi-
mento, nomeadamente em meios operários e rurais. Hoje assumem novas dinâmi-
cas, mais consentâneas com os desafios atuais, mas em que a cultura e o desporto 
são uma constante.

Neste âmbito, enunciam-se algumas das coletividades que quiseram colaborar 
neste projeto.

Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus
Fundada em 1943. Atividades desenvolvidas: Marchas, cegadas, grupo de teatro, 
grupo de baile, ténis de mesa, ginástica, Orquestra de Sopros e Cordas.

Atlético Clube do Tojal
Fundado em 1944. Atividades desenvolvidas: Futebol.

Sociedade Recreativa da Manjoeira
Fundada em 1964. Atividades desenvolvidas: Participação no Carnaval de Loures, 
cegadas, teatro, futsal.

Grupo União Lebrense
Fundada em 1967. Atividades desenvolvidas: Ténis de mesa, atletismo, ginástica, 
chinquilho, marchas, cegadas, fotografia, futebol, taekwondo.

>
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Excursão organizada pelo Atlético Clube Tojal, [1961]
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>

Trupe de jazz da Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus, (anos 50)
Foto cedida pela Sociedade Recreativa e Cultural de Pinteus

>
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Grupo de Teatro do Clube Recreativo Bobadelense (1972)
Fotos cedida por Elisabete Lopes de Oliveira Soares, natural da Bobadela

>
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Boletim de inscrição na Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e 
Recreio (1964)
Documento cedido pela Sociedade Recreativa da Manjoeira

>

Almoço de sócios no Atlético Clube Tojal, (anos 40)
Foto cedida por Elsa Inocêncio

Jogo de estreia do Grupo de Futebol União Lebrense, no campo do Sporting 
Clube de Casainhos (1967) 
Foto cedida pelo Grupo União Lebrense

>
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OLHARES E LUGARES 

Coletividades de São Julião do Tojal
Desde sempre as coletividades foram forças agregadoras e fator de desenvolvi-
mento, nomeadamente em meios operários e rurais. Hoje assumem novas dinâmi-
cas, mais consentâneas com os desafios atuais, mas em que a cultura e o desporto 
são uma constante.

Neste âmbito, enunciam-se algumas das coletividades que quiseram colaborar 
neste projeto.

Zambujalense Futebol Clube
Fundado em 1922. Atividades desenvolvidas: Teatro, ciclismo, campismo, futebol, 
Orquestra Trupe Jazz “Orquestra privativa”.

Clube União Recreativa de São Julião do Tojal
Fundado em 1934. Atividades desenvolvidas: Orquestra ligeira, escola de música, 
atividades desportivas.

Zambujalense Futebol Clube
Inauguração da requalificação do campo Conde de Mendia, Zambujal, 2015
CML - AML - Serie folhas de contacto

>
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C.U.B. Orquestra de Jazz, (anos 50)
Foto cedida por Ana Isabel Rosa, neta de um dos músicos, já falecido

>

Grupo de Baile do Clube União Recreativa de São Julião do Tojal, (anos 40)
Foto cedida por Ana Isabel Rosa, neta de um dos músicos, já falecido

>
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OLHARES E LUGARES 

Alfredo Gonçalves (“Alfredo Barbeiro”), na  barbearia com o “Rato”, Santo Antão do Tojal 
(anos 40)
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>
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Alfredo Gonçalves, (“Alfredo Barbeiro”), a caminho de casa, 
Rua Luís de Camões, Santo Antão do Tojal, 1961
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>

Família Lucas, Palácio-Fonte, Santo Antão do Tojal, 1954
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>
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OLHARES E LUGARES 

Vítor Santos e Suzete Lucas, Santo Antão do Tojal, 1969
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>

Elsa Santos, Jardim, Santo Antão do Tojal, Carnaval de 1973
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>
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Suzete Lucas e uma amiga, Praça Monumental, Santo Antão do Tojal
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>

Familiares e amigos da família Lucas, Palácio-Fonte, Santo Antão do Tojal, 1960
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>
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OLHARES E LUGARES 

Curso de bordados, 1961
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>

Turma de alunas, escola primária de Santo Antão do Tojal, 1955
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>
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Turma de alunas, escola primária de Santo Antão do Tojal, 1956
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>

Palácio-Fonte, Santo Antão do Tojal
Foto cedida por Elsa Inocêncio

>
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OLHARES E LUGARES 

João Rodrigo, Palácio de Pinteus, 1973 
Foto cedida por Maria Inácia Soares e Rodrigo Soares

>
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Mercearia de Joaquim Soares e de Leocádia Correia, Pinteus, 1964
Foto cedida por Maria Inácia Soares e Rodrigo Soares

>
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OLHARES E LUGARES 

Rodrigo Soares, Casal do Vimieiro, Pinteus, 1954
Foto cedida por Maria Inácia Soares e Rodrigo Soares

>
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Rodrigo Soares, Casal do Vimieiro, Pinteus, 1954
Foto cedida por Maria Inácia Soares e Rodrigo Soares

>

Turma de alunos da escola primária de Pinteus, chafariz de Pinteus, 1975/1976
Foto cedida por Maria Inácia Soares e Rodrigo Soares

>
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OLHARES E LUGARES 

Turma de alunas de São Julião na escola de Santo Antão do Tojal, 1954
Foto cedida por Maria Odete Neto

>

Turma de alunos da escola de São Julião do Tojal, 1962
Foto cedida por Ana Isabel Rosa, filha de uma das alunas

>
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Grupo de meninos de A-das-Lebres
Foto cedida por Alda Cardoso

>
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Laura Militão Santos
Foto cedida por Rosário Paulino

>

Nuno e Filipe Fonseca, filhos de Otelinda Fonseca, Santo Antão do Tojal (1992)
Foto cedida por Otelinda Talhinhas dos Santos Fonseca

>
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Rua Cesário Verde 
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