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Em Alenquer, a magia do Natal vai sentirse em cada recanto da vila
De 30 de novembro a 30 de dezembro, Alenquer abre as portas ao Natal e volta a ser
Presépio de Portugal. Regresso do fogo de artifício marca a cerimónia oficial do programa
de 2021 sendo uma das principais novidades deste ano e assinala o início de um mês
repleto de magia, com propostas para toda a família.
De 30 de novembro a 30 de dezembro, todos os caminhos vão dar a Alenquer. Volta a ser
Presépio de Portugal, marca mais reconhecida do concelho no país, plena de singularidade
e rica em identidade. Graças à sua disposição em encosta, há muito que Alenquer
conquistou este epíteto.
Reforçando a conotação, é desde 1968 que, no mês de dezembro, a colina da vila acolhe o
colorido das figuras bíblicas dos Anjos, do Deus Menino, da Virgem, de São José e dos Reis
Magos. Criado nesse ano, em homenagem às vítimas das cheias do ano anterior, a obra foi
notabilizada pela beleza e imponência, visível a todos os que faziam a travessia pela EN1
durante a época natalícia. Ergue-se no cimo da colina, em comunhão com a geografia da vila,
sendo há décadas referência para um país inteiro, cujo legado atravessou gerações.
É no Presépio que se assinala o início das festividades, na noite de 30 de novembro, com um
espetáculo piromusical com hora marcada para as 22H30, seguido da iluminação do Presépio
Monumental.
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O programa de 2021 do ciclo “Alenquer, Presépio de Portugal” integra um conjunto de
propostas e atividades que decorrerão em vários pontos da vila, ao invés de serem
centralizadas no habitual Parque Temático de Natal, em virtude das “adversidades que
inviabilizaram a utilização de alguns dos espaços” e também a pensar nas medidas de higiene
e segurança necessárias, explica Rui Costa, vereador da Cultura e Turismo da Câmara
Municipal de Alenquer.
A 1 de dezembro será inaugurado o Museu do Presépio, um novo espaço museológico a
integrar na rede de museus municipais, situado em pleno centro histórico, na vila Alta de
Alenquer. Materializa a ligação de Alenquer ao Presépio e à marca “Alenquer, Presépio de
Portugal”. Dotado de dois núcleos expositivos e de uma pequena sala multifuncional,
dedicada à componente educativa. Na sua exposição permanente, encontram-se os
conteúdos históricos que abraçam este conceito, tais como: “Alenquer, o Presépio de
Portugal”, “Presépio, Franciscanos e Alenquer”, “O Presépio da Carnota: o mais antigo
conhecido”, “As Cheias de 1967”, “O Presépio Monumental em Alenquer” e “Reis Magos:
O Pintar e o Cantar dos Reis em Alenquer”.
No que à restante programação diz respeito, estão previstos vários dias de animação
servindo todos os gostos e idades, contando esta edição com alternativas variadas.
No Parque Vaz Monteiro, situado no centro da vila baixa de Alenquer, será recriada uma
autêntica “Vila Mágica”, onde se irão concentrar a maior parte das atividades para os mais
pequenos, sobretudo a Aldeia do Pai Natal, que contempla a Casa do Pai Natal, a Oficina
dos Brinquedos, a Casa das Guloseimas e ainda uma Mini-Roda.
Ainda no centro da vila - no parque da Paróquia de Alenquer, está instalada uma tenda
dedicada a um espaço infantil, que fará as delícias dos mais novos, com trampolins, insufláveis,
pinturas faciais e muitas outras brincadeiras.
Da programação constam ainda concertos e contos de Natal, Visitas Guiadas ao Presépio,
Exposições de Presépios nos Paços do Concelho, Carrossel Mágico ao estilo parisiense,
Mercado de Rua - no Largo do Espírito Santo, Teatros e Espaços para a infância, Mercearia
de Natal - no Museu de Vinho, Animações de Rua e ainda outras surpresas.
A grande maioria das atividades será gratuita, com algumas exceções que terão um preço
simbólico. O intuito é o de abrir as portas de Alenquer ao maior número de visitantes
possível.
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O comércio local está pronto para acolher os clientes, com decorações alusivas à época e
outras surpresas, num esforço conjunto com vista a proporcionar experiências dedicadas à
quadra. O cartaz prolonga-se até outros pontos de interesse no concelho de Alenquer,
sendo também dinamizadas atividades e iniciativas em Abrigada, Carregado e Merceana.
De maneira a facilitar a visita ao centro da vila sem transtornos com o estacionamento, o
município garante um serviço de autocarro shuttle gratuito contínuo, que transportará os
visitantes desde o parque de estacionamento junto às Piscinas Municipais até ao centro da
vila.
Rui Costa, vereador da Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Alenquer, acredita que
a edição de 2021 será um sucesso.
“Acredito que será um Natal muito colorido. Temos umas das vilas mais bonitas de Portugal
e estará ainda mais bonita ao longo dos trinta dias, garantindo que as pessoas levam uma
boa recordação dela. O cenário é lindíssimo e temos uma oportunidade única de acrescentar
ao epiteto de Presépio de Portugal todo um conjunto de instalações artísticas e de diversão,
que farão as maravilhas de qualquer criança, nesta época tão especial para eles. Convido
todos a vir experienciar o Natal em Alenquer.”
A propósito das medidas de higiene e segurança necessárias ao período que vivemos, Rui
Costa deixa um apelo a todos os que pretendam observar o fogo de artifício, espetáculo
que habitualmente concentra milhares de pessoas num mesmo local.
“Este ano marca o regresso do fogo de artifício e apelamos a que as pessoas se espalhem
mais pela vila, para que haja maior distância entre todas. Pedimos também que se agrupem
em bolhas familiares, preferencialmente com máscara, para nos protegermos a todos.”
Com organização do município de Alenquer, o ciclo natalício promete levar a festa a todos
os cantos e recantos da vila histórica, às portas de Lisboa. Propostas não faltam para uma
quadra natalícia repleta de carisma e tradição.
O Presépio de Portugal aponta o caminho.
Alenquer, será sempre um cartão de visita único e natural com diversos pontos de interesse
no concelho, como as paisagens vitivinícolas deslumbrantes, a Serra de Montejunto, os
museus e monumentos históricos, e ainda a gastronomia, acompanhada por alguns dos
melhores vinhos que a região e o país têm para oferecer.
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