ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE SINTRA
(Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim)

Assembleia da União das Freguesias de Sintra
Moção
Voto de Louvor à Comissão de Festas de Nossa Senhora do Cabo
As Festas de Acolhimento à Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Cabo Espichel
realizaram-se na Paróquia de São Pedro de Penaferrim, de 13 a 21 de Setembro de 2014,
o que já não acontecia desde 1989/90.
As Festas e todas as manifestações religiosas, culturais, lúdicas e recreativas foram
levadas a cabo por ação de uma comissão de festas formada no âmbito da Paróquia de
São Pedro de Penaferrim e da Unidade Pastoral de Sintra, envolvendo várias dezenas de
voluntários, bem como instituições, clubes e associações desta área territorial e de outros
pontos da freguesia e do concelho.
Contaram igualmente com o apoio da União das Freguesias de Sintra e da Câmara
Municipal de Sintra.
As Festas em Honra de Nossa Senhora do Cabo, que apenas têm lugar de 26 em 26 anos
em cada uma das paróquias ou freguesias que fazem parte do “giro saloio”, iniciado em
1430, revestem-se de grande importância, tornando-se num acontecimento marcante para
as populações que as acolhem.
A sua relevância, bem como o conjunto de manifestações religiosas, culturais e lúdicas
incluídas no programa dos festejos, atraíram por estes dias milhares de visitantes a São
Pedro de Sintra, constituindo um inegável fator de atracão turística e económica para a
Freguesia, bem como de afirmação e valorização do nosso movimento associativo.
Assim, a Assembleia da União das Freguesias de Sintra, reunida em 25 de Setembro de
2014, delibera:
Atribuir um voto de louvor à Comissão de Festas de Nossa Senhora do Cabo
Espichel – São Pedro de Penaferrim/2014 e a todos os voluntários que com ela
trabalharam, reconhecendo o trabalho, a dedicação e o empenho que emprestaram a
esta causa tão nobre, sem os quais não teria sido possível levar por diante tão
grandiosa iniciativa.
A Assembleia da União das Freguesias de Sintra expressa ainda o seu
agradecimento a todas as entidades, públicas e privadas, que contribuíram para o
sucesso e para a grandeza destes tradicionais festejos, fazendo votos para que o
mesmo se repita em 2015, por altura das Festas de Despedida da Veneranda
Imagem.
Sintra, 25 de Setembro de 2014
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