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Seja bem-vindo à nova edição do Boletim Municipal 
onde poderá informar-se sobre os principais projetos, 
iniciativas e serviços disponibilizados pela Câmara 
Municipal.

Tudo na vida tem um começo. Desde outubro de 2021 
que assumimos a responsabilidade, mas sobretudo a 
honra de conduzir os destinos da autarquia com um 
propósito fundamental: proteger, defender e promover os 
superiores interesses das gentes do concelho.

Somos um território antigo com uma forte identidade 
cultural e patrimonial. Nunca é demais sublinhar as 
nossas centenárias raízes cistercienses que hoje em dia 
se manifestam nos mais diversos domínios económicos e 
sociais.

Alcobaça é um concelho que sempre soube honrar o 
seu passado, fazendo dele o alicerce do seu futuro. Esta 
enorme dinâmica reflete-se na constante modernização 
dos nossos setores económicos, desde os mais tradicionais 
aos mais modernos.

Presto o devido reconhecimento aos nossos empresários 
e aos seus colaboradores que, ao longo dos anos, e apesar 
de sucessivos contextos globais muito adversos, fazem 
do concelho uma referência internacional nos setores 
mais tradicionais como a cerâmica e a agricultura (com 
particular destaque para a Maçã da Alcobaça) assim 
como as novas indústrias de ponta, nomeadamente o 
setor dos moldes e da cutelaria.

São as pessoas que constroem os territórios e os 
sustentam ao longo de gerações. Acreditamos que a 
felicidade das pessoas é a principal fonte de crescimento 

Política centrada nas pessoas

/  editorial

de qualquer território. Se conseguirmos que os jovens se 
queiram fixar na sua terra, estamos a engrandecer a nossa 
comunidade. A renovação geracional é, deste modo, um 
dos pilares fundamentais do nosso trabalho.

Mas para que o concelho possa crescer é preciso criar 
condições de vida e de trabalho. É preciso apoiar as 
nossas empresas e as nossas instituições sociais. É preciso 
captar novos investimentos para a criação de novos 
postos de trabalho. É preciso acolher as famílias, dando-
-lhes condições para que tenham acesso à habitação, 
educação e emprego.

Ao longo dos próximos anos, vamos não só dar 
continuidade a todo o bom trabalho desenvolvido pela 
autarquia, como também impulsionar novas dinâmicas 
construtivas, dinâmicas essas que passam por um 
forte investimento na educação e na formação. Neste 
contexto, a nossa reaproximação à Universidade de 
Coimbra é absolutamente estratégica. Estamos a lançar 
as bases para a criação de um Centro de Investigação em 
áreas onde Alcobaça tem seguramente mais do que uma 
palavra a dizer: a agricultura e a gastronomia.

A nossa visão passa pela implementação de uma 
economia circular na qual o concelho tem capacidade 
para formar recursos humanos de excelência para os 
nossos setores mais emblemáticos.

Perante o contexto difícil em que vivemos, com uma 
pandemia e uma crise energética, a responsabilidade 
da Câmara Municipal é acrescida e deve estar em 
consonância com as necessidades dos munícipes e das 
empresas.

Hermínio Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal
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felicidade / cultura

O propósito da política cultural municipal é trabalhar para 
o desenvolvimento sociocultural e económico, valorizando a 
identidade local e a união entre as freguesias.

Pretende-se dinamizar os espaços culturais com artistas locais, 
nacionais e internacionais, trazendo a multiculturalidade, 
travando encontros entre os artistas e os seus públicos.

Em Alcobaça, é a diversidade que nos distingue: muitas 
marcas identitárias, artistas de renome internacional 
e uma comunidade associativa robusta, com muitas 
iniciativas de grande qualidade. É esta diversidade que 
nos distingue, é a nossa identidade.

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
E CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO
PROGRAMAÇÃO DE EXCELÊNCIA DE TODOS, PARA TODOS

Dança / “Coreografia” do ciclo “O que te diz a dança” 

O Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro, 
desde a sua reabertura em 2004, continua a dar resposta 
aos mais variados públicos partilhando o espaço entre 
artistas locais e nacionais.

Muitos espetáculos tiveram casa cheia como 
“Coreografia” (dança), “Quatro e Meia” (música) e 
“Monólogos da Vacina” (revista portuguesa).

De novembro de 2021 até julho de 2022, 11 mil 
espetadores assistiram à programação do Cine-Teatro de 
Alcobaça e do Centro Cultural Gonçalves Sapinho (no 
âmbito do protocolo entre a autarquia e o Instituto N. 
Sra da Encarnação).
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Música / Os Quatro e Meia Teatro / Os Monólogos da Vacina com João Baião

As Bibliotecas são cada vez mais espaços dinâmicos, 
onde o acesso ao livro é apenas um dos muitos serviços 
disponíveis. A Biblioteca Municipal dispõe de 3000 
utilizadores registados que podem aceder a múltiplos 
serviços, tais como o empréstimo domiciliário, o 
PressReader e o serviço de empréstimo interbibliotecas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
ESPAÇO DINÂMICO DE LEITURA, CULTURA E FORMAÇÃO

Seminário / VIII Seminário “Da Arte de Ler” - O FantásticoApresentação literária / Isabel Stilwell

As apresentações literárias como a de Isabel Stilwell ou 
o seminário “Da Arte de Ler”, organizado pela Rede de 
Bibliotecas do Concelho de Alcobaça, são dois exemplos 
da imensa atividade cultural  promovida pela Biblioteca 
Municipal, destinada a todas as faixas etárias, público 
escolar e geral.
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felicidade / cultura

MUSEUS
ESPAÇOS VIVOS DE CULTURA

Museu Raul da Bernarda / Projeto “Museu da Aldeia” Central da Conflência dos Rios / Rios de Portugal: Alcoa e Baça

Museu do Vinho / Exposição Cerâmica Portuguesa

Os Museus Municipais são espaços abertos e com uma 
oferta cultural diversificada, com concertos musicais 
e exposições temporárias (ex: Cerâmica Portuguesa - 
Exposição itinerante da Associação Portuguesa de Cidades 
e Vilas Cerâmicas, no Museu do Vinho; projeto “Museu 
na Aldeia”, no Museu Raul da Bernarda; “Rios de Portugal 
- Alcoa e Baça”, na Central Elétrica da Confluência dos 
Rios). Este investimento resulta em afluências de público 

consideráveis, de janeiro a julho os Museus tiveram 4799 
visitantes, em 2021, no período homólogo, ainda sob os 
efeitos pandémicos, os números não foram além dos 2671. 

O núcleo museológico municipal será em breve 
complementado com o Museu das Máquinas Falantes, 
cujas obras estão a decorrer, no antigo Armazém Vazão, 
Rua Araújo Guimarães, no centro histórico de Alcobaça.
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Cistermúsica / Mosteiro de Coz - Vere Dominus Est por Cupertinos

MOSTEIRO DE ALCOBAÇA, MOSTEIRO DE COZ
E OUTROS LUGARES MÁGICOS

CISTERMÚSICA

Na 30ª edição do Cistermúsica — Festival de Música 
de Alcobaça, o tema “Amores Proibidos” fez jus a várias 
histórias de amor, como a de D. Pedro I e D. Inês, que 
jazem no Mosteiro de Alcobaça, Património Mundial da 
UNESCO e palco principal deste Festival, de renome 
internacional.

Segundo a direção artística “além da música erudita, fio 
condutor do Cistermúsica, a programação deste ano foi 

CELEBROU OS 30 ANOS COM AMORES PROIBIDOS

também desenhada para outros públicos, abrangendo 
assim linguagens musicais diversas — como o fado, o 
jazz, o gospel e as músicas do mundo — e outras artes, 
como a dança.” 

As artes de palco foram assim celebradas ao mais alto 
nível, de 1 de julho a 6 de agosto. 
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Ouvir a minha guitarra e a minha 
música ecoarem contra as milenares 
pedras do nosso Mosteiro, poder 
contemplá-lo e sentir a sua energia 
enquanto estive em palco, foi algo 
arrebatador: desde a primeira nota do 
sound-check até ao último acorde do 
concerto. Obrigado!

Tocar em frente às pessoas da casa. Ver 
uma multidão de rostos conhecidos 
e no final perceber que o propósito 
de elevar os poemas e as canções 
de Amália Rodrigues foi mais uma 
vez concretizado. Foi uma noite 
inesquecível. Alcobaça é e sempre será a 
casa mãe dos Amália Hoje. De sorriso 
na cara voltamos a casa, que é aqui, em 
frente às pessoas da casa...

Foi fantástico voltar aos palcos desta 
maneira com uma vista fantástica 
para o nosso mosteiro e um público 
maravilhoso. Espero que se repita mais 
vezes, pois temos muito talento no nosso 
concelho.

Obrigado à Câmara Municipal de 
Alcobaça pelo convite a participar no 
Palco no Rossio. É uma honra para 
mim participar nesta iniciativa que, por 
si só, faz da nossa cidade um dos mais 
importantes centros culturais do país. 
Tanto pela vasta carteira de artistas 
da terra, como pela quantidade de 
amantes e apreciadores de arte. Tocar 
na frente do mosteiro é o sonho de 
qualquer artista Alcobacense e eu sou 
extremamente grato por dizer que vivi 
esse sonho antigo.

Mais que um objetivo alcançado, um 
sonho concretizado! Penso que com esta 
frase resumo bem a minha passagem 
por esse palco. Mais uma vez agradeço 
o convite.

Hugo Trindade

Nuno Gonçalves, Amália Hoje

Emanuel Severino, Sidewalkers

Diogo Rodrigues, Churky

Francisco Peças

felicidade / cultura

PALCO NO ROSSIO

Projeto Comunitário “A Feira” - Artemrede

Mercado do Século XIX

No dia 30 de abril, com o espetáculo comunitário A Feira, começou a 
iniciativa Palco no Rossio, que tem como principal objetivo a dinamização 
do Rossio, junto ao Mosteiro.

Seguiu-se o Mercado do Século XIX, o projeto Amália Hoje, Hugo 
Trindade 4TET, Sidewalkers, As aulas da Sónia (Comemoração do Dia 
Mundial da Ciança), Francisco Peças e Churky.

No concerto dos Amália Hoje, tal como em 2009, o rossio acolheu 
milhares de espetadores de toda a região, que vieram celebrar as canções 
de Amália Rodrigues recriadas pelo projeto de Nuno Gonçalves, com as 
vozes de Sónia Tavares, Paulo Praça e Fernando Ribeiro.

A memória que a grande maioria dos alcobacenses partilham é a de um Rossio 
cheio de vida, com forte dinâmica social e económica. Pretende-se não apenas 
recuperá-la como atualizá-la para o nosso tempo, assim como enobrecer a sede 
do concelho. A centralidade da cidade de Alcobaça é uma dimensão essencial 
para a identidade do território.
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Amália Hoje Hugo Trindade 4TET

Sidewalkers As Aulas da Sónia

Francisco Peças Churky
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felicidade / cultura

OUTROS ACONTECIMENTOS CULTURAIS

ALJUBARROTA MEDIEVAL

A Aljubarrota Medieval está de regresso, no ano em que 
se celebram 637 anos da Batalha de Aljubarrota.

Na vila da mítica Padeira de Aljubarrota, por estes dias, 
espere por muitas tavernas, com excelente gastronomia 
medieval e animação que recria essa época.

Outro momento alto é a Recriação da Batalha de 
Aljubarrota, autêntica aula de história, com dezenas 
de figurantes a encenar a vitória militar portuguesa, 
encabeçada por Nuno Álvares Pereira, sobre os 
castelhanos invasores. A afirmação de Portugal como 
nação deu-se nestas terras, há mais de seis séculos.

No ano da Batalha de Aljubarrota, em 1835, depois de 
vencidos, muitos castelhanos fugiram temendo pelas 
suas vidas. 

Conta a lenda que sete fugitivos entraram em casa de 
Brites de Almeida, a Padeira de Aljubarrota. Mulher 
forte, alta, feia de aspeto, com uma força e coragem 
admirável. Naquela noite, encontrou a porta fechada 
e desconfiou. Deu de caras com os sete castelhanos 
famintos dentro do seu forno e não esteve com meias 
medidas: com a sua pá do seu ofício, matou-os de uma 
só vez.

Assim se eternizou a lenda Padeira de Aljubarrota. 
Heroína e mulher do povo, símbolo do patriotismo 
português que ainda hoje permanece no imaginário dos 
portugueses.

A lenda da Padeira de Aljubarrota12 A 15 DE AGOSTO
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FEIRA DE SÃO BERNARDO

O regresso da Feira de São Bernardo é um dos 
momentos mais aguardados deste verão. A maior festa do 
concelho é o ponto de encontro entre gerações, de todas 
as freguesias, visitantes, turistas e emigrantes. 

Este ano, a Feira muda-se para a Cova da Onça e 
estende-se até ao Rossio, iniciando-se assim uma nova era 
que se espera auspiciosa.

Na Cova da Onça, serão instaladas as tasquinhas 
das freguesias, os carrosséis, a mostra de atividades 
económicas, as provas hípicas, a venda ambulante e 

19 A 22 DE AGOSTO

ainda um palco para os artistas locais (o Palco da Cova 
da Onça) com animação e vários DJs pela noite dentro. 

O Palco no Rossio (palco principal) está reservado para 
grandes concertos: Carolina Deslandes (19 de agosto), 
Carlão (20 de agosto), Gisela João (21 de agosto) e Tony 
Carreira (22 de agosto).

Outra novidade é a alteração do percurso do 29º Circuito 
de Ciclismo de São Bernardo, a nova meta terá lugar 
Avenida dos Combatentes, próximo da rotunda do 
Hospital de Alcobaça.
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0 BOOKS & MOVIES – Festival Literário e de Cinema 
de Alcobaça está de volta, de 15 a 27 de outubro. Depois 
de Manoel de Oliveira, Mário Zambujal, Rita Blanco, 
Ana Zanatti, Ruy de Carvalho, Pepetela e Isabel Ruth, 
o homenageado desta 8ª edição será o escritor Gonçalo 
M. Tavares, poeta e romancista português reconhecido 
internacionalmente.

Organizado pela Câmara Municipal, o festival proporciona 
a interação entre o público e os agentes culturais das áreas 
da literatura, cinema, dança, ilustração, teatro e da música. 
A sua vasta programação abrange vários públicos, entre 
eles, a comunidade escolar.

BOOKS & MOVIES 

GONÇALO M. TAVARES É
O HOMENAGEADO DA 8ª EDIÇÃO

felicidade / cultura

EM BREVE

Gonçalo Manuel Albuquerque Tavares nasceu em 
1970 na cidade de Luanda, em Angola. Recebeu 
os mais ilustres prémios em Língua Portuguesa, 
entre eles o Prémio José Saramago, o Prémio LER/
Millenium BCP, o Prémio Branquinho da Fonseca, 
o Prémio Revelação de Poesia da Associação 
Portuguesa de Escritores e o Grande Prémio de 
Conto da Associação Portuguesa de Escritores 
“Camilo Castelo Branco”.

Os seus livros estão traduzidos em mais de 50 países 
e deram origem a peças de teatro, dança, peças 
radiofónicas, curtas-metragens e objetos de artes 
plásticas, vídeos de arte, ópera, performances, projetos 
de arquitetura, teses académicas, entre outros.

SOBRE O HOMENAGEADO

Gonçalo M. Tavares participou em várias edições 
do festival, como em 2021, na qual conversou com 
António Catarino, autor alcobacense.
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Depois de dois anos num formato adaptado 
às contingências da pandemia, a 24ª Mostra 
Internacional de Doces & Licores Conventuais realiza-
se novamente no Mosteiro, de 17 a 20 de novembro.

Num ano de regressos, a Mostra irá também recuperar 
o espetáculo “A Luz do Amor”, que fará da fachada do 
Mosteiro a maior tela de projeção de video mapping a 
nível nacional.

XXIV MOSTRA INTERNACIONAL 
DE DOCES & LICORES CONVENTUAIS

A CELEBRAÇÃO DA GASTRONOMIA CONVENTUAL

13

“Os Doces e os Licores Conventuais são dignos 
representantes da nossa gastronomia. Com 
esta Mostra homenageamos este legado, não 
apenas pelo seu valor histórico e patrimonial 
com também pelo peso que este setor tem na 
economia local e na notoriedade do concelho”, 
refere Hermínio Rodrigues.

CORNUCÓPIAS
Distingidas em 2022
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felicidade / apoio social

AJUDA À UCRÂNIA 

Dada a situação de conflito na Ucrânia, a autarquia 
dinamizou uma angariação de mantimentos e vestuário 
para os refugiados que gerou uma verdadeira onda 
de solidariedade junto da comunidade, mobilizando 
dezenas de voluntários.

A 15 de março partiram para Belchatów, cidade polaca 
geminada com Alcobaça, dois camiões TIR com 40 
toneladas (81 paletes) de roupa e calçado, material de 
higiene pessoal e de primeiros socorros, alimentos não 
perecíveis, cobertores e cadeirinhas para bebé.

O acolhimento a refugiados trouxe também outras 
necessidades, desde o alojamento, a inclusão no mercado 
de trabalho e a integração das crianças e jovens nas escolas. 

O trabalho da autarquia nesta matéria passou pela 
cedência de mobiliário e roupa, atendimento aos 
refugiados e o encaminhamento para as estruturas 
oficiais: Centro de Emprego, Segurança Social.

Este desafio social foi bem sucedido graças à articulação 
entre o município e as IPSS, os Agrupamentos de Escolas 
e as Comissões Sociais de Freguesia.

MUNICÍPIO DINAMIZA AÇÕES DE APOIO AOS REFUGIADOS

As políticas sociais municipais ajustam-se às grandes 
mudanças sociais da atualidade, como o Covid-19, 
a guerra na Ucrânia ou o aumento da inflação. A 
autarquia tem aumentado o apoio às IPSS e às famílias, 

nomeadamente as que têm filhos no ensino superior, 
com o aumento do número de bolsas a atribuir para 
licenciaturas, estando incluídos os mestrados a partir das 
próximas candidaturas.
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NOVAS MENTALIDADES

O projeto Inês=Pedro? trabalha questões de igualdade 
de género e violência nas relações junto da comunidade 
escolar, envolvendo pais, alunos, professores e auxiliares. 
Através de soluções criativas, culturais e artísticas 
procura-se estimular o debate e a reflexão, questionando 
estereótipos e formando novas mentalidades. 

Em 2019, a autarquia aceitou o desafio lançado pela 
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 
e candidatou com sucesso o projeto “Inês=Pedro?”. 
Elaborado pelo município (Promotor), em parceria 
com três entidades (Agrupamento de Escolas de São 
Martinho do Porto, Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Cister e Comissão Nacional 
de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e 
Jovens de Alcobaça), esta iniciativa conseguiu a aprovação 
de um financiamento total de 56.223€ através do 
programa europeu EEA Grants - Small Grant Scheme #2.

A concretização deste projeto enriquece outras estratégias 
de promoção de competências sócio-emocionais em 
crianças e jovens, nomeadamente Origami, Uma 
Aventura em Alcobaça e diversas oficinas de formação.

DEIXAR A VIOLÊNCIA PODE SER REAL

O Município participou, em abril, na “Caminhada 
Real”, sob o lema “Deixar a Violência pode ser 
REAL! – Nós fazemos esse caminho consigo!”. 

Este percurso intermunicipal, no distrito de Leiria, 
pretendeu sensibilizar para o fenómeno da violência 
doméstica através da passagem de um testemunho 

NÓS FAZEMOS ESSE CAMINHO CONSIGO!

INÊS=PEDRO?

pelos vários concelhos onde se localizam Estruturas 
de Atendimento que compõem a Rede de Estruturas 
de Atendimento de Leiria (REAL), da qual faz 
parte o Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência 
Domèstica, sediado no edifício Adães Bermudes.
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felicidade / apoio social

ORIGAMI

UMA AVENTURA EM ALCOBAÇA

Em maio e em junho foram inauguradas as exposições 
dos trabalhos realizados no âmbito do projeto 
ORIGAMI, nas escolas EB1 de São Martinho do Porto, 
Centros Escolares da Benedita e de Turquel, e na Escola 
Básica de Pataias.

O projeto ORIGAMI é um programa desenvolvido 
pelo CAJ – Centro de Atendimento a Jovens, que visa 
a promoção de competências sociais e emocionais nos 
alunos das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Ao longo das sessões, os participantes são desafiados 
a colaborar na realização de tarefas como forma de 
cimentar o envolvimento dos pais na vida escolar dos 
educandos de uma forma alternativa e criativa.

Este ano, o ORIGAMI contou com a colaboração do 
cartoonista, Bruno Prates.

Uma Aventura em Alcobaça é um serviço gratuito de 
apoio às famílias, com vista a proporcionar atividades 
desportivas e culturais aos participantes. 

A iniciativa dá a oportunidade a crianças e jovens de 
conhecer, de uma forma pedagógica e divertida, o vasto 

ESTIMULAR A LIGAÇÃO ENTRE A FAMÍLIA E A ESCOLA

MUNICÍPIO PROMOVE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E JOVENS

território do Oeste, reforçando a interação grupal, o 
contacto com o património e a formação cívica.

Este ano os participantes puderam por exemplo praticar 
surf na praia das Paredes da Vitória.
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felicidade / desporto e bem-estar

O desporto e a atividade física devem ser entendidos como 
parte essencial da vida e do bem-estar do ser humano. Por 
isso mesmo, estamos a apostar em eventos que promovam 

a prática desportiva, ao mesmo tempo que celebramos a 
nossa identidade.

APOIO ÀS COLETIVIDADES DESPORTIVAS

Além da dimensão desportiva, as coletividades do concelho 
desempenham um papel essencial na formação cívica das 
crianças e jovens. A autarquia recorre a um conjunto de 
medidas para apoiar e justamente reconhecer a importância 
desse trabalho das associações desportivas. 

Cerca de 300 mil euros foram investidos no apoio direto 
aos atletas e coletividades desportivas através do Plano de 
Incentivos ao Desporto 2022. 

Além deste instrumento, o Município apoia também 
a realização de provas desportivas na qualidade de 
patrocinador e/ou coorganizador (exemplos: RunSet ou as 
24h horas de Spinning de São Martinho do Porto). 

Outra prioridade é a requalificação dos equipamentos 
desportivos municipais cedidos às coletividades (exemplo: 
novo campo sintético da União Desportiva de Turquel) bem 
como a reabilitação de espaços para desporto espontâneo.

Sintético / União Desportiva de Turquel
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felicidade / desporto e bem-estar

DESPORTO
PARA UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

Trail / Runset Alcobaça

Spining / International Beach 24h

Promover o desporto em comunidade (incentivando o 
exercício físico e o convívio) e criar condições para prática 
de desporto espontâneo são objetivos essenciais da política 
desportiva municipal. Iniciativas como a Caminhada 
do 25 de abril  ou o “RunSet”, uma parceria entre a 
Câmara Municipal e a Associação “Make Move”, são 
bons exemplos. Este ano, regressaram também as 24h de 
spinning em São Martinho do Porto.

Em vários pontos do território estão a ser intervencionados 
espaços de desporto espontâneo como, por exemplo, o 
recinto desportivo do bairro do Lameirão que beneficiou 
de novas balizas, tabelas e redes laterais.

Estão também previstas intervenções noutros recintos 
assim como nos estádios e campos municipais cedidos às 
coletividades.
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Consulte aqui todos os 
percursos pedestres disponiveis

A atividade física está associada ao bem-estar. Neste 
âmbito, a autarquia tem desenvolvido iniciativas como os 
Percursos Pedestres em Terras de Cister que percorrem o 
concelho de lés-a-lés. São mais de 130 km de trilhos que 
exaltam a diversidade do território alcobacense, os cursos 
de água, as florestas, a agricultura, o património natural 
e histórico.

De setembro a junho, decorreu mais uma temporada do 
Desporto Sénior nas várias freguesias do concelho. Uma 
iniciativa de promoção do bem-estar vocacionado para a 

BEM-ESTAR
PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA

3ª idade, envolvendo cerca de 300 participantes em todo 
o concelho.

A temporada encerrou em junho com um jantar 
convívio e retoma, a 5 de setembro, nos moldes pré-
pandemia, duas vezes por semana.

19
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felicidade / saúde pública

Promover a saúde pública como um bem essencial é 
um assunto para o qual a comunidade se encontra 
naturalmente mais desperta após a pandemia da 
Covid-19. Ao assumir a gestão da saúde local, o 

Município tem pela frente um conjunto de novos desafios 
nesta matéria trabalhando de uma forma integrada e 
estratégica, pensando a longo prazo.

SAÚDE
NOVAS RESPONSABILIDADES

Alcobaça assumiu assim um conjunto de responsabilidades 
na área da saúde, desde a gestão operacional e financeira 
dos centros de saúde da respetiva área geográfica, 
particularmente a manutenção, conservação e gestão dos 
equipamentos (exceto equipamentos médicos), a gestão 
dos trabalhadores da carreira de assistente operacional 

e o planeamento e investimento em novas unidades de 
cuidados de saúde primários.

O auto de transferência para a área da saúde foi assinado 
a 10 de março de 2021, juntamente com a Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e 
as câmaras de Torres Vedras e Cascais. 
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CAMPANHA SOLIDÁRIA DE ESTERILIZAÇÃO
DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

A saúde pública depende também em grande medida da 
saúde dos animais de companhia. A Câmara Municipal 
através do CROAMA (Centro de Recolha Oficial de 
Animais do Município de Alcobaça) disponibiliza vários 
serviços para que os munícipes possam cuidar de si, 
cuidando dos seus animais. 

A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil 
(APCOI) em parceria com a Câmara Municipal, 
assinalou o Dia Nacional da Obesidade com o 
lançamento da App Heróis da Fruta.  Um jogo gratuito de 
realidade aumentada para telemóveis, inspirado na série 
de animação com as vozes de Jessica Athayde e Diogo 
Amaral e no projeto educativo com o mesmo nome, 
promovido nas escolas desde há 10 anos.

A aplicação, desenvolvida em Portugal pelos estúdios 
ONTOP, com financiamento da Novo Nordisk e com 
o apoio internacional da Associação Europeia para 
o Estudo da Obesidade e da Coligação Europeia de 
Pacientes com Obesidade, surge para dar continuidade 
ao propósito da APCOI de contribuir para a prevenção 
da obesidade infantil.

Entre março e junho decorreu uma campanha solidária 
de esterilização de animais domésticos (cães e gatos), 
exclusivamente dirigida a munícipes em situação de 
carência económica.

APCOI LANÇA APP “HERÓIS DA FRUTA” EM ALCOBAÇA
APLICAÇÃO DESAFIA FAMÍLIAS PARA “CAÇA AO TESOURO”

O jogo é uma “caça ao tesouro”que incentiva as famílias 
a sair do sofá e caminhar ao ar livre. Na aplicação há um 
mapa com a localização de diferentes baús que podem 
ser encontrados por todo o país.

Todos os jogadores que ficarem entre os 100 primeiros 
lugares no ranking nacional ganham bilhetes para o 
cinema. Existem também outros prémios exclusivos 
para as crianças participantes no projeto escolar como 
vouchers para parques temáticos, zoológicos ou aquários. 
Para o jogador que ficar em primeiro lugar está reservada 
uma a visita dos personagens Heróis da Fruta à sua 
escola.
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Ciente da importância da uma boa rede de cuidados de 
saúde primários, a Câmara está atualmente a trabalhar 
na requalificação das unidades de cuidados de saúde 
personalizados de Aljubarrota, Cela e Évora de Alcobaça. 

Relativamente a Aljubarrota, foi já submetido à aprovação 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo o estudo prévio de arquitetura estando a aguardar 
parecer final. 

No que diz respeito à Cela, encontra-se em fase de 
projeto sendo que já foi selecionada uma das três soluções 

apresentadas para a requalificação daquele espaço. Está 
também a ser elaborado o protocolo de cedência do 
espaço à Câmara por parte da Junta de Freguesia da Cela.

Ambas as intervenções compreendem um conjunto de 
obras no interior das instalações de forma a ampliar o 
espaço e dotá-lo de melhores condições para os utentes. 

Brevemente, será lançado o concurso para elaboração 
do projeto de requalificação da extensão de Évora de 
Alcobaça.

felicidade / saúde pública

REQUALIFICAÇÃO DAS EXTENSÕES DE SAÚDE
ALJUBARROTA, CELA E ÉVORA DE ALCOBAÇA

Edifício atual da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados D. Nuno - Extensão de Aljubarrota

Edifício atual da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Litoral - Extensão da Cela
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território / coesão territorial

A valorização e regeneração urbana do território é também 
um trabalho de coesão. Ou seja, dotar o concelho de 
equipamentos e infraestruturas adequadas às necessidades 
de cada lugar forma adequada e equitativa.

Atualmente, as obras que estão em curso representam um 
leque de intervenções como o acolhimento de grandes eventos, 

ordenamento do tecido empresarial, regeneração urbana, 
qualidade da rede local de cuidados de saúde primários, 
reabilitação das zonas ripícolas dos rios Alcoa e Baça, 
qualidade do ensino e requalificação da rede viária. São 
obras que dignificam e modernizam o território de norte a sul.

A Reabilitação da Rede Hidrográfica do Alcoa e Baça tem 
como principal objetivo a requalificação dos rios e das 
suas margens, tendo em atenção uma invasão mínima do 
espaço natural. A obra tem financiamento já aprovado a 
100% no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 

REABILITAÇÃO HIDROGRÁFICA DOS RIOS ALCOA E BAÇA

com vista à proteção da zona ribeirinha (um ecossistema 
frágil, constituído de habitats de plantas e animais 
muito específicos) contribuindo para a manutenção da 
biodiversidade e integridade ecológica. 

23
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Após a conclusão das infraestruturas enterradas na via 
e nos passeios, a Zona Empresarial Responsável da 
Benedita está na fase de execução das vias de circulação.

Em agosto inicia-se a execução das pontes rodoviárias e 
pedonais, assim como do sistema de rega.

Conhecida como ALEB, a maior obra municipal de 
sempre dotará a região de uma nova infraestrutura 
empresarial que permitirá um novo impulso económico. 
Toda a região beneficiará de excelentes condições 
para realojar várias empresas de craveira nacional 
e internacional, que dão cartas em diversos setores 
nomeadamente a cutelaria, o calçado, a marroquinaria, a 
extração da pedra.

ALEB
UMA OBRA PARA TODA A REGIÃO

INVESTIMENTO 

7.5 milhões de euros de investimento

EXTENSÃO

53.7 hectares / 73 parcelas

PRINCIPAIS SETORES

Indústria, Logística, Armazenamento, Comércio 

e Serviços

território / coesão territorial
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A requalificação da Avenida Rainha Santa Isabel 
representa um investimento de cerca de 1 milhão de 
euros do orçamento municipal.

A obra introduziu melhoramentos importantes a nível 
da qualidade de circulação, segurança e capacidade de 
estacionamento com recurso a espaços perpendiculares e 
afastados dos prédios.

SEGUNDA FASE DA REQUALIFICAÇÃO
DA AVENIDA RAINHA SANTA ISABEL

Em breve, na sua segunda fase, contará com uma 
intervenção na Praça do Coreto. Está projetado a 
construção de um novo coreto e a instalação de dois 
quiosques e de casas de banho públicas.



26

A obra do Pavilhão Multiusos decorre em diversas frentes, 
nomeadamente a fachada, estruturas e acabamentos.

Esta obra surge como resposta à necessária requalificação 
do MercoAlcobaça conferindo-lhe uma nova imagem, 
mais contemporânea, criando um espaço multifuncional 
que permita a realização de espetáculos, congressos, 
encontros, conferências, jogos desportivos, feiras e 
exposições, apresentações comerciais, entre outras 
iniciativas.

PAVILHÃO MULTIUSOS
COLOCAR ALCOBAÇA NO MAPA DOS GRANDES EVENTOS

» 4.5 milhões de euros de investimento 

»  3 hectares de área total

»  5000m² de área coberta

»  5400 lugares de lotação máxima

(com bancada recolhida)

»  Até 2226 lugares de lotação sentados

(com bancada estendida)

472 lugares na bancada nascente
478 na bancada poente 
1276 lugares na plateia
16 lugares para pessoas em cadeira de rodas

território / coesão territorial



27

O Centro Escolar de Alfeizerão está em fase de 
conclusão. Um equipamento que representa uma das 
etapas finais da conclusão da Carta Escolar, documento 
estratégico para a requalificação da rede de escolas 
do concelho. Pensado para toda a comunidade, este 
equipamento possui um conjunto de espaços e de 
valências modernos e polivalentes. Em termos de 
sustentabilidade, foi projetado para cumprir elevados 
parâmetros de eficiência energética.

» 2.5 milhões de euros de investimento 

(cofinanciado pelo programa Centro 2020 
cabendo à autarquia 800 mil euros)

»  Mais de 9 mil metros2 de área requalificada

»  8 salas de aula

»  Capacidade para 192 alunos

»  Campo de jogos e pátio de recreio interno 
com potencial para fruição pública

» Biblioteca

CENTRO ESCOLAR DE ALFEIZERÃO
UMA OBRA PARA O FUTURO 
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Em junho, estiveram em discussão Programas 
Estratégicos de Reabilitação Urbana (PERU) das Áreas 
de Reabilitação Urbana (ARU) de Aljubarrota, Benedita, 
Coz, Pataias e São Martinho do Porto.

Os aglomerados urbanos de Benedita, Pataias e São 
Martinho do Porto, possuem características próprias 
que se traduzem em áreas de atração urbanística muito 
específicas e abrangentes. 

Noutro plano, surgem os pequenos aglomerados onde 
se concentra um património histórico e cultural de 
particular valor. Perto da vila histórica de Aljubarrota, 
ocorreu há mais de 6 séculos, um momento determinante 

PATRIMÓNIO HISTÓRICO E REABILITAÇÃO 
URBANA DO TERRITÓRIO

da história de Portugal, a Batalha de Aljubarrota. Já o 
aglomerado de Coz surge indelevelmente ligado ao seu 
Mosteiro, que foi um dos mais proeminentes mosteiros 
femininos da Ordem de Cister.

A estratégia preconizada por estes programas está 
intimamente ligada à regeneração dos diferentes 
territórios, respeitando as suas identidades.

Pretende-se dotar estes aglomerados urbanos de melhores 
condições urbanísticas, socioeconómicas e ambientais, 
e contribuir para o melhoramento dos padrões de 
qualidade urbanística, tornando-os progressivamente mais 
articulados, funcionais e dinâmicos. 

território / coesão territorial
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Encontra-se em fase de conclusão a obra de 
requalificação da Estrada Eng. Joaquim Vieira Natividade 
- Évora de Alcobaça. Os trabalhos estendem-se entre a 
Quinta da Caçapa até ao cruzeiro da Cruz das Mós, ao 
longo de 3.6 quilómetros.

Trata-se de um investimento global de cerca de 360 mil 
euros que inclui também novas ligações de ramais de água. 

Esta empreitada pretende reforçar a qualidade e 
segurança da circulação rodoviária ao longo das 
localidades visadas. Seguir-se-ão outros alcatroamentos 
necessários para o concelho.

Desde maio que se encontra em pleno funcionamento o 
Terminal Rodoviário de Alcobaça. 

O edifício mantém a traça original da fachada (da autoria 
do arquiteto Camilo Korrodi), com um novo espaço 
interior a “céu aberto”, onde estão instalados os cais de 
embarque.

A requalificação da estação rodoviária foi uma obra da 
Rodoviária do Oeste que contou com a colaboração do 
Município. 

INTERVENÇÃO NA ESTRADA 
DO CASAL PEREIRO

TERMINAL RODOVIÁRIO 
RENOVADO
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Decorreu entre 14 de fevereiro e 19 de abril o período de 
discussão pública da proposta de revisão do Plano Diretor 
Municipal de Alcobaça. O dossier esteve disponível para 
consulta de todos os interessados, no espaço da Biblioteca 
Digital, situado no Jardim do Tribunal de Alcobaça, 
na Praça João de Deus Ramos, em todas as Juntas de 
Freguesia do concelho e no site oficial do Município.

Foram realizadas 16 sessões de esclarecimento, com 
a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
os técnicos municipais responsáveis pela proposta 
de revisão do PDM e os técnicos da equipa externa 
que acompanham o município neste procedimento. 
A primeira sessão consistiu numa reunião geral de 
arranque, realizada no Cine-Teatro de Alcobaça 
no dia 18 de fevereiro. Seguiram-se 14 sessões de 
esclarecimento nas juntas de freguesia do concelho, que 
contaram com a presença dos Presidentes das Juntas 
das respetivas freguesias. Todas as sessões realizadas 
tiveram grande afluência de público, tendo também 
sido muito participadas. A última sessão realizada a 
4 de abril foi dedicada aos técnicos profissionais do 
licenciamento, tendo sido bastante produtiva em 
termos de esclarecimentos essencialmente sobre a parte 
regulamentar da proposta. 

A participação pública decorreu de forma positiva, tendo 
dado entrada mais de 2500 participações, das quais, 1938 
foram realizadas de forma automática através do portal 
geográfico criado no site do município.

O gabinete de apoio ao munícipe criado apenas para 
esclarecimentos no âmbito da discussão pública do PDM, 
atendeu um total de 1171 munícipes, o que perfez uma 
média de 26 pessoas por dia, tendo-se atingido o pico no 
dia 18 de abril com 55 atendimentos.

Encontra-se em elaboração o Relatório de Ponderação da 
Discussão Pública, que fará a análise e ponderação das 
participações recebidas e que, quando concluído, será 
devidamente divulgado.

REVISÃO DO PDM

Registo dos participações no concelho

território / coesão territorial
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As obras do Museu das Máquinas Falantes arrancaram 
no final de 2021. A coleção que se pretende expor já 
foi sujeita a um exaustivo trabalho de conservação e 
restauro. Apresenta peças que remontam aos séculos XIX 
e XX, que não se cingem apenas a aparelhos radiofónicos 
domésticos mas também a objetos de caráter técnico, 
associados aos primórdios do som e das telecomunicações. 
Inclui peças patenteadas que vão desde Tesla a Edison.

MUSEU DAS MÁQUINAS FALANTES

O “Espólio Coleção Madeira Neves – Casa das Máquinas 
Falantes” foi adquirido pelo Município, em maio de 
2009, pelo então Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Gonçalves Sapinho, ao colecionador natural da Cela, 
José Madeira Neves. Contém 5331 objetos que serão 
expostos no edifício do antigo Armazém Vazão, Rua 
Araújo Guimarães. 

Foram celebrados em novembro, no Mosteiro, os 
Contratos Interadministrativos de Cooperação entre a 
Direção-Geral do Património Cultural e o Município 
de Alcobaça no âmbito do Plano de Recuperação e de 
Resiliência (PRR).

Os protocolos assinados representam um investimento 
de cerca de 4.3 milhões de euros para apostar num 
conjunto de intervenções de beneficiação do Mosteiro, 

MAIS DE 4 MILHÕES DE EUROS 
PARA O MOSTEIRO DE ALCOBAÇA

nomeadamente a nível de instalações, acessibilidades 
digitais, valências museológicas e infraestruturais.

A intervenção, que deverá começar em 2023 e terminar 
em 2024, abrange a reabilitação da zona superior 
do antigo Paço Abacial, do Claustro do Cardeal, da 
requalificação de espaços exteriores, do claustro D. Diniz, 
do Jardim do Obelisco assim como a reabilitação do 
auditório e a instalação de rede ‘wifi’.

Jardim do Obelisco
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território / proteção civil

O Serviço Municipal de Proteção Civil tem vindo 
a realizar um trabalho de proximidade junto da 
comunidade escolar concelhia, realizando um conjunto 
de ações de sensibilização.

As sessões são solicitadas pelos próprios estabelecimentos 
de ensino e abordam vários temas como “o que fazer 
no caso de uma tempestade”, “o que fazer em caso de 
sismo”, entre outros.

Estas sessões destinam-se a fomentar de raiz nas nossas 
crianças uma maior consciencialização para estas 
questões de segurança que quando trabalhadas de forma 
preventiva podem salvar vidas.

A sensibilização para o risco é essencial pois uma 
população informada e consciente terá uma melhor 
capacidade de resposta face à ocorrência de acidentes 
graves e catástrofes.

Neste sentido, pretende-se promover uma cultura de 
segurança, prevenindo comportamentos de risco e 
alertando para a promoção de atitudes adequadas em 

PROTEÇÃO CIVIL 
CRIANÇAS E JOVENS: AGENTES DE PROTEÇÃO CIVL

relação a riscos e possíveis cenários, numa fase precoce 
de desenvolvimento do indivíduo, através de ações de 
sensibilização nas escolas.

Para este desiderato, as Corporações de Bombeiros do 
município colaboram nos temas relacionados com os 
primeiros socorros e combate a incêndios.

Além do trabalho nas escolas, conta também com o 
apoio dos alunos em ações diversas no terreno. 

Recentemente, um grupo de estudantes da EB 2/3 de 
Pataias participou numa ação de sensibilização em Pataias, 
em formato de “operação STOP”, juntamente com a 
GNR do Destacamento de Caldas da Rainha (Núcleo de 
Proteção Ambiental e Secção de Prevenção Criminal).

Esta ação teve por base o envolvimento dos mais novos 
no processo de sensibilização dos adultos para as questões 
ambientais e defesa da floresta, tornando-os, assim, agentes 
ativos em todo este processo. Os jovens entregaram 
documentação variada a quem era mandado parar.

Fomentar o sentido de responsabilidade junto dos 
mais jovens é um dos instrumentos de trabalho mais 
importantes do Serviço Municipal de Proteção Civil. 

Este trabalho tem sido complementado como uma maior 
presença nas plataformas digitais de comunicação 
nomeadamente o WhatsApp e o Telegram. 
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Os protocolos entre a Câmara Municipal e as quatro 
corporações de bombeiros do concelho (Alcobaça, 
Benedita, Pataias e São Martinho do Porto) foram 
renovados até 2025, com um reforço do apoio a estas 
entidades em mais mil euros por mês para despesas 
correntes. 

REFORÇO DO APOIO AOS BOMBEIROS

A Câmara Municipal aprovou também a constituição 
de uma segunda equipa de intervenção permanente em 
cada corpo de bombeiros, permitindo assim que cada um 
possa ter 10 bombeiros profissionais no período diurno, 
totalizando assim 40 profissionais. Algumas destas equipas 
já estão operacionais.

Disponível na

App Store
Disponível no

Google Play
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A Educação em termos municipais acarreta cada mais 
responsabilidades. Trabalhando-se em várias frentes, em 
termos curriculares, sociais e de infraestruturas. 

Com a transferência de competências, protocolada a 
1 de janeiro de 2021, a autarquia foi responsabilizada 
pela titularidade do pessoal não docente, a titularidade 
das EB23 e Secundário (exceto D. Inês de Castro), pelas 
atividade de enriquecimento curricular, pelo leite escolar, 
pela conservação dos edifícios, transportes, mobiliário 

escolar. Em termos de ensino superior e de investigação, 
a autarquia solidificou com a Universidade de Coimbra 
(UC) a sua relação institucional, que começou há cerca 
de 20 anos. Estão atualmente a ser lançadas as bases para 
o ensino superior em Alcobaça. Preparar desta forma o 
concelho para uma maior e melhor oferta formativa em 
todos os ciclos educativos, para uma comunidade mais 
apta a integrar um mercado de trabalho cada vez mais 
exigente e volátil. 

LIVROS CIENTÍFICOS DISTRIBUÍDOS PARA TODO O PAÍS
Em março, no âmbito da Semana da Leitura, realizou-se 
no Parque de Negócios, a assinatura de um protocolo de 
cooperação entre a UC e o município para a constituição 
de uma central de logística de distribuição de livros 
oferecidos pela Imprensa da Universidade de Coimbra às 
bibliotecas escolares do país.

A central de logística, instalada no Parque de Negócios, 
está encarregue da coordenação deste programa de 
disseminação científica denominado “Asas de Leitura”, 
que se insere nas comemorações dos 250 anos da 
Reforma Pombalina e conta com colaboração da Rede de 
Bibliotecas do Concelho de Alcobaça.

economia / educação e investigação
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O Centro de Estudos Superiores da Universidade de 
Coimbra em Alcobaça (CESUCA) é um polo da UC, que 
trabalha nesta região há 20 anos.

 O CESUCA atua, sobretudo, nas áreas do Ambiente, 
Cultura e Património, tendo como base o alinhamento 
definido com a Agenda 2030, estando, para o efeito, 
a serem reforçadas as competências prestadas às 
comunidades, nomeadamente, nas áreas das bibliotecas, 
formação de professores, ambiente e outras.

Em articulação com a Biblioteca Geral da UC, em 
breve, este polo de extensão acolherá uma biblioteca 
infantojuvenil, integrando a Rede de Bibliotecas da UC 

PROMOVER A CIÊNCIA E A INVESTIGAÇÃO

e a Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça, em 
estreita relação com a Rede de Bibliotecas Escolares e a 
Rede de Bibliotecas Intermunicipais da Região Oeste.

O CESUCA é, ainda, responsável pelo Centro de 
Interpretação e Educação Ambiental do Concelho de 
Alcobaça, em parceria com o Município de Alcobaça, 
tendo como principal objetivo a dinamização da Estufa 1 
do Parque Verde com o reforço das atividades em parceria 
com o município no âmbito dos Programas da Bandeira 
Azul, Eco-Escolas, Cinema Eco, Cientificamente Falando 
e #Um olhar no Horizonte, entre outros.

 Centro de Interpretação e Educação Ambiental do Concelho de Alcobaça - Estufa 1 do Parque Verde
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PRIMEIRA AULA DO DOUTORAMENTO
EM PATRIMÓNIOS ALIMENTARES

Em novembro, Alcobaça, acolheu a aula inaugural do 
curso de doutoramento em Patrimónios Alimentares: 
Culturas e Identidades, da UC. A sessão decorreu no 
INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária, e contou com a presença de cerca de 
30 alunos, proferida pela coordenadora do programa 
doutoral a Prof. Dra. Carmen Soares e pela Prof. Dra. 
Maria Helena da Cruz Coelho. 

Esta aula foi o primeiro passo na estratégia de 
alargamento da oferta formativa da UC na região -  tendo 
como polo referencial, neste caso, o CESUCA.

A jornada incluiu também a apresentação do Centro 
Operacional e Tecnológico Hortofrutícola Nacional e 
visitas à Frubaça e ao Museu do Vinho de Alcobaça.

economia / educação e investigação
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NOVA PÓS-GRADUAÇÃO EM ALCOBAÇA

A partir de setembro, será lecionada em Alcobaça a Pós-
Graduação em Património Alimentar e Desenvolvimento 
do Território nas instalações do CESUCA.

O curso integra o Programa de Recuperação e 
Resiliência (PRR) com a candidatura “Impulso Adultos – 
Living the Future Academy”, uma parceria liderada pela 

PATRIMÓNIO ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO

UC, envolvendo parceiros locais e regionais, o que lhe 
confere uma forte ancoragem territorial. 

Esta oferta formativa materializa o reforçado investimento 
e empenho da UC na dinamização do CESUCA e visa 
fortalecer a estratégia global colaborativa com o município 
para o desenvolvimento e competitividade do território.
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GINÁSIO DO EMPREENDEDOR 

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Na qualidade de investidor social, o município apoiou, 
juntamente com outros parceiros institucionais (Banda 
de Alcobaça e Physioclem) o Ginásio do Empreendedor, 
promovido pela A4 – Associação juvenil de Apoio à Ação. 
Um projeto que trabalha com os jovens através de sessões 
participativas onde são partilhadas ferramentas para dar 
resolução aos seus problemas. Capacitar e preparar os 
mais novos para participar ativamente na sociedade.

A reativação do Conselho Municipal da Juventude, 
enquanto órgão consultivo, pretende aproximar os jovens 
das tomadas de decisão com impacto na juventude, 
fomentando a sua participação cívica e o Associativismo 
Juvenil. 

CAPACITAR OS JOVENS PARA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO

APROXIMAR OS JOVENS DAS TOMADAS DE DECISÃO

As políticas de juventude necessitam de estar a par da 
realidade dos jovens, bem como evidenciar o seu papel 
na construção da agenda política.

O papel da autarquia neste projeto é dinamizar redes de 
criação e colaboração entre jovens assim como para a 
construção de pontes entre estes e os agentes culturais e 
educativos.

Uma demonstração de como o Associativismo Juvenil 
pode funcionar como uma das principais escolas de 
cidadania participativa.
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LIVRES E IGUAIS

O município promoveu em maio, no Centro Cultural 
Gonçalves Sapinho na Benedita, uma sessão de 
apresentação da iniciativa “Livres e Iguais” encabeçada 
pelo rapper português Carlão. Este projeto pedagógico 

CARLÃO CONTRA A DISCRIMINAÇÃO

de promoção do Interculturalismo dirigiu-se a alunos 
do 3.º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário com 
o propósito de sensibilizar e mitigar qualquer tipo de 
discriminação.

PROMOÇÃO DA CIDADANIA 

O Plano de Atividades Educativas, no campo da educação não formal, continua a ser o 
projeto agregador das diferentes áreas de intervenção do município e da sociedade civil. 
Tem por objetivo a prevenção de comportamentos de risco e promoção da cidadania, 
começando a beneficiar de uma intervenção cada vez mais participativa dos próprios jovens.

Consulte aqui 
o plano
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Num cenário atual complexo e imprevisível, é importante 
que os empresários e o Município estejam em perfeita 
sintonia. O setor empresarial do concelho (entre outros 
setores) tem dado sucessivas provas da sua resiliência 
enfrentando diversos momentos difíceis. A autarquia 
deve estar ao lado dos empresários do concelho, tentando 
perceber os seus anseios e desafios.  

A consciencialização ambiental é uma necessidade cada 
vez mais premente na gestão dos territórios. Através do 
recurso às novas ferramentas tecnológicas, o Município 
está focado numa gestão dos recursos cada vez mais 
eficiente, na construção de vias de comunicação mais 
rápidas e desburocratizadas entre os serviços municipais e 
os munícipes.
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A autarquia está ao lado dos empresários e acompanha as 
mudanças necessárias para o relançamento da economia. 
Nesse sentido um dos eixos estratégicos do executivo é a 
promoção de mais incentivos e instrumentos de apoio às 
empresas, que passam por facilitar a comunicação digital 
através da expansão da fibra ótica e rede wi-fi; a criação 
de espaços de coworking e a promoção das marcas 
identitárias, trazendo notoriedade e posicionamento ao 
território. 

Anualmente a Agência para a Competitividade e Inovação 
(IAPMEI) e o Turismo de Portugal certificam as Pequenas 
e Médias Empresas (PME) com melhor desempenho. 

Há vários anos consecutivos que o concelho de Alcobaça 
se destaca no contexto do Oeste. Na edição deste ano, 
referente aos resultados de 2021, foi o concelho do 
Oeste com mais empresas certificadas (103) e o primeiro 
concelho do Oeste a ultrapassar a marca das 100 empresas 
numa mesma edição.

Alcobaça registou mais 16 empresas do que na edição 
anterior, sendo os setores mais prevalecentes a indústria 
(47) e o comércio (34).

O PAPN é um programa de apoio direto ao investimento 
empresarial especialmente o setor industrial e o setor 
do turismo, visando a produção nacional, reduzir a 
dependência do exterior e estimular a retoma económica.

De 149 candidaturas, foram aprovados 13 projetos. 
Alcobaça foi o concelho do Oeste com mais empresas 
(7) com projetos apoiados: Restaurante António Padeiro, 

EMPRESAS DESTACAM-SE NA REGIÃO OESTE

INSTRUMENTOS MUNICIPAIS DE APOIO ÀS EMPRESAS

PAPN – PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL

ALCOBAÇA COM MAIS EMPRESAS PME LÍDER

CONCELHO COM MAIOR NÚMERO DE PROJETOS APROVADOS

Atualmente, os empresários até aos 30 anos podem 
beneficiar de uma redução de 12,5% no preço do lote 
para a instalação das suas empresas na Zona Industrial do 
Casal da Areia, e uma taxa reduzida de derrama de 1% 
para sujeitos passivos com volume de negócios abaixo dos 
150 mil euros no ano anterior. A aposta na celeridade de 
licenciamentos, através dos Serviços Online no Portal do 
Munícipe, colabora também na evolução e expansão dos 
negócios.

Termas da Piedade, NBS Moldes, Padaria Modelo da 
Benedita, STIPO, Frumolde Tooling e Veco Urban 
Design.

O conjunto dos 13 projetos aprovados do Oeste receberão 
um total de 4.260.861,67€, distribuídos pela indústria 
(66%) e pelo turismo (33%). Estes apoios irão permitir 
manter 287 postos de trabalho e criar 30 novos.
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O setor da cerâmica tem-se afirmado como um elemento vital 
para o desenvolvimento económico e social da região. Não só 
pelo legado histórico e patrimonial que detém (proveniente 
das antigas fábricas e olarias), como através da robustez 
das atuais empresas, com repercussão direta na capacidade 
produtiva da região.

Ao longo das últimas décadas, a cerâmica soube ultrapassar 
inúmeros constrangimentos e desafios, crises económicas 
mundiais, pandemias, crises energéticas, flutuações e novos 
mercados concorrentes. 

Esta demonstração de resiliência fez-se aliando a criatividade 
dos empresários, a aposta em novos segmentos de mercado, 
materiais e design inovador, e uma progressiva adoção de 
práticas ambientalmente sustentáveis.

Um dos eixos prioritários da ação municipal é a proximidade 
com as empresas. Nesse sentido, no dia 14 de junho, a 
autarquia promoveu um encontro com a Associação Portuguesa 
de Indústrias de Cerâmica e Cristalaria (APICER), com o 
intuito de reforçar um relacionamento institucional condizente 
com o papel da autarquia: ser uma estrutura de suporte e até de 
motivação para as empresas e para os empresários que geram 
riqueza e emprego na região.

CERÂMICA
SETOR IMPORTANTE PARA O
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL

O sector atualizou-se, quer em equipamento, em 
técnicas e em qualidade do produto e serviço. Houve 
necessidade de produzir com maior qualidade e 
melhorar toda a estrutura, para cumprir com requisitos/
auditorias de marcas de destaque internacional.  Ficou 
com maior responsabilidade ambiental e social.

Cláudia Domingues

António Rosa – Cerâmicas

As perspetivas são boas, embora extremamente 
desafiantes, considerando principalmente as questões 
que atualmente se colocam em termos de matérias 
primas e, principalmente, energia.

Carlos Louro

CERIART

Que mecanismos alternativos poderão existir para 
minimizar a dependência no gás? Como poderemos 
diminuir cada vez mais a nossa pegada ecológica? São 
alguns dos desafios futuros do nosso setor. Já muito tem 
sido feito ao nível da sustentabilidade, mas ainda existe 
um longo caminho que acreditamos que será percorrido 
nas próximas décadas pela indústria da cerâmica.

Carla Moreira

ARFAI

Em termos de evolução do mercado de trabalho tem 
havido um aumento da procura e do mercado de 
trabalho. A cerâmica de Alcobaça tem sido caracterizada 
pela inovação e pela procura de novos mercados. Os 
tempos são difíceis e tem havido poucos apoios.

José Quitério

JQ Cerâmicas
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SETOR DA CERÂMICA NO DISTRITO DE LEIRIA

96
empresas

volume de negócios

milhões de euros
217.3

trabalhadores
2755

SÓCIOS DA APICER NO DISTRITO DE LEIRIA

PESO DO SETOR NA REGIÃO DE LEIRIA

16
empresas
no distrito

milhões de euros
203

volume de negócios

68%

taxa de exportação

PRINCIPAIS

MERCADOS

França 
Espanha 
Estados Unidos 
Alemanha

Alemanha 
Reino Unido 
Países Baixos 
Itália 

Suécia 
Bélgica
Canadá

empresas existentes 
indústria transformadora

3,2%

exportações nacionais
de produtos cerâmicos

TOTAL NACIONAL

5,2%

EXPORTAÇÕES
NACIONAIS DE BENS

2021

3%
peso no contexto 

indústria transformadora

6,3%
volume de negócios

IMPORTÂNCIA DAS EXPORTAÇÕES NO CONCELHO DE ALCOBAÇA

0,4%
EXPORTAÇÕES

NACIONAIS DE BENS

2021

exportações de produtos cerâmicos em 2021

16,5% exportações totais de bens
com origem no concelho

MILHÕES
DE EUROS41.8

economia / empreendedorismo e inovação
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Na edição de 2022 do “Prémio Cinco Estrelas Regiões” 
os portugueses escolheram as Cornucópias e as clínicas 
Physioclem e Policlínica como marcas de eleição do 
distrito de Leiria.

O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema 
de avaliação que identifica, segundo a população 
portuguesa, o melhor de cada uma das 20 regiões (18 
distritos e 2 regiões autónomas) ao nível de recursos 
naturais, gastronomia, arte e cultura, património e 
outros ícones regionais de referência nacional; bem 
como premeia empresas e marcas portuguesas que se 
diferenciam a nível regional.

No total, participaram este ano 425 000 consumidores, 
tendo sido avaliadas 912 marcas. 

PRÉMIO CINCO ESTRELAS REGIÕES 2022
ALCOBAÇA EM DESTAQUE

PASTELARIA ALCOA                 
PRAÇA 25 ABRIL, 44    
2460-018 ALCOBAÇA  
262597474       
info@pastelaria-alcoa.com
 

RESTAURANTE ANTÓNIO PADEIRO
RUA DOM MAUR COCHERIL, 27             
2460-032 ALCOBAÇA  
965072558       
restaurante.antoniopadeiro@gmail.com

CASA DOS DOCES CONVENTUAIS
PRAÇA D. AFONSO HENRIQUES, 4        
2460-030 ALCOBAÇA  
966074765; 262595063            
graca.salteiro@gmail.com
 

ATELIER DO DOCE
RUA DA ESCOLA, 3
CASAL DO AMARO
2460-196 ALFEIZERÃO             
262509337       
atelierdodoce@gmail.com
 

RESTAURANTE TRINDADE   
PRAÇA D. AFONSO HENRIQUES, 22     
2460-030 ALCOBAÇA  
262582397; 912509550            
caferestaurantetrindade@gmail.com

Um dos Doces Conventuais mais emblemáticos de Alcobaça proveniente de receita conventual de apuramento exemplar. 
Podem ser apreciadas em várias casas do concelho.

EMPRESAS GAZELA 

A construtora A.B. Inácio, LDA (Benedita) e a fabricante 
HC - Caixilharia LDA (Cela Nova) foram as empresas do 
concelho de Alcobaça certificadas com o selo “Empresas 
Gazela 2021”.

Há 10 anos que esta distinção é atribuída pela Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDRC), evidenciando as empresas que, num curto 

espaço de tempo, apresentam um crescimento acelerado 
no emprego e no volume de negócios. São uma reduzida 
percentagem do universo das empresas, mas estão 
presentes em todos os setores de atividade e diferenciam-
se, também, pelo seu posicionamento nos mercados e pela 
sua capacidade de gestão e de risco.

CORNUCÓPIAS



46

MUNÍCIPIO APOSTA NA TRANSIÇÃO DIGITAL
E NA POUPANÇA ENERGÉTICA

O município tem apostado na transição digital 
disponibilizando serviços e ferramentas que permitem 
mais celeridade na condução dos processos e/ou pedidos 
dos municípes.

Através do Portal do Munícipe, os cidadãos podem 
usufruir de um conjunto de serviços desburocratizados, 
mais céleres e amigos do ambiente pois permitem uma 
poupança significativa de papel. 

Em 2019, foi feita a substituição de 50% da iluminação 
pública por luminárias LED. Esta iniciativa foi realizada 
no âmbito do Projeto OesteLED ESSE, da Comunidade 
Intermunicipal do Oeste e da Oeste Sustentável, que 
substituiu a maioria dos sistemas de iluminação pública da 
região Oeste por lâmpadas LED.

AÇÃO SOCIAL

- Candidaturas a bolsas de estudo

- Candidatura ao incentivo à natalidade

- Candidatura à atribuição de habitações 
em regime de arrendamento apoiado

- Candidatura a outros apoios sociais 

RECURSOS HUMANOS

- Procedimentos concursais

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NOS SERVIÇOS ONLINE DO MUNICÍPIO

URBANISMO

- Licenciamentos de terrenos e propriedades

- Licenciamentos de obras 

- Emissão de plantas de localização

- Construtor para Preparação dos Elementos 
Instrutórios para os Pedidos da Área do Urbanismo

- Emissão de certidões

Aceda aos 
serviços online 

aqui

A empreitada permitiu uma poupança na ordem dos 3,4 
milhões de euros por ano na fatura energética dos doze 
Municípios da Região Oeste. Constituída por 365 mil 
habitantes, a Região Oeste tinha antes de 2019 uma fatura 
energética de cerca de 6,5 milhões de euros por ano e 17,1 
toneladas de emissões de gases de efeito de estufa.

No concelho de Alcobaça, foram colocadas 11 600 
unidades de luminárias LED, o que representa uma 
poupança de 651 mil euros, dos quais 59% revertem para 
o município e os restantes 41% destinam-se a financiar o 
projeto. Este modelo de financiamento foi considerado 
um caso de estudo e de referência a nível europeu.

economia / empreendedorismo e inovação
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SUBSTITUIÇÃO DA FROTA AUTOMÓVEL E POSTOS
DE CARREGAMENTO ELÉCTRICO

Sendo a água um bem essencial à vida humana, é cada 
vez mais necessário encontrar soluções para gerir de forma 
eficiente o seu consumo, evitando o desperdício. Através 
dos Serviços Municipalizados (SMA), a Câmara Municipal 
tem adotado medidas para dar resposta a essa necessidade. 

A atualização da frota automóvel é uma das medidas 
de gestão ambiental adotadas pelo município. Foram 
recentemente adquiridas 2 viaturas estando também 
aberto um concurso para a aquisição de mais 5 viaturas.

A adoção deste tipo de meios de transporte será realizada 
faseadamente, inserida numa estratégia concertada para a 

Estão a ser instaladas 57 ZMC’s (zonas de medição e 
controlo) que permitem monitorizar as pressões e os 
caudais de forma antecipar roturas e perdas de água 
(investimento suportado por candidatura).

redução do consumo de combustíveis fosseis e, ao mesmo 
tempo, para a proteção  do meio ambiente.

Face à crescente utlização de veículos eléctricos, está em 
estudo pelos serviços municipais a implementação de uma 
rede de postos distribuídos pelo território alcobacense.

MELHOR GESTÃO DA ÁGUA
TECNOLOGIA PARA COMBATER O DESPERDIÇO 
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economia / turismo

Um dos setores mais afetados pela pandemia 
foi o turismo, depois de sucessivos períodos de 
confinamento, sendo este uma das maiores 
fontes de rendimento do país.

O setor do turismo é uma atividade económica 
fundamental para a geração de riqueza e 
emprego. Segundo dados do Turismo de 
Portugal, nos últimos 10 anos o país registou 
uma taxa de crescimento médio anual de 7,2% 
nas dormidas, o que se traduz num aumento 
de 37 milhões de dormidas em 2010 para 70 
milhões de dormidas, em 2019, o maior valor 
de que há registo. 

Observou-se igualmente nas receitas turísticas 
uma taxa média de variação anual de 10,3%, 
nos últimos 9 anos, o que permitiu que de 7,6 
mil milhões de receitas em 2010 o aumento 
fosse para 18,4 mil milhões em 2019. Em 
2020 e 2021, como efeito da pandemia por 
COVID-19, Portugal registou, em linha 
com outros destinos mundiais, uma quebra 
acentuada deste setor. Nesse contexto, o 
concelho, em 2019, registou cerca de 70 336 
mil dormidas e, em 2020, 56 279 dormidas.

A atual estratégia municipal é promover a 
economia e o turismo, dando relevância 
a todos os empresários que se empenham 
diariamente em trabalhar as marcas identitárias 
de Alcobaça. O aumento da duração da 
estadia dos visitantes é dos grandes desafios 
pós-pandemia. O concelho, com mais de 
1000 unidades de alojamento, está preparada 
para receber todos os turistas que pretendam 
visitar-nos. A retoma das atividades culturais 
municipais é um dos contributos da Câmara 
Municipal para alavancar o setor.

PROMOÇÃO DA 
RETOMA DO TURISMO
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MARCAS IDENTITÁRIAS DE ALCOBAÇA NA BTL

NOVAS FERRAMENTAS PARA 
CONHECER MELHOR O TERRITÓRIO

O site “Visit Alcobaça” contém informação turística do 
concelho, nomeadamente a nível de atividades culturais, 
património, gastronomia e alojamento, em quatro 
idiomas (português, inglês, francês e espanhol). 

Foi também lançado pela OesteCIM a app “Visit Oeste”, 
que permite descobrir o melhor dos 12 municípios que 
compõe esta comunidade, onde se incluí o concelho de 
Alcobaça.

O município participou, de 16 a 20 de março, na BTL 
(Bolsa de Turismo de Lisboa) no espaço reservado à 
OesteCIM, levando alguns representantes do setor 
turístico e económico com o objetivo de divulgar a 
excelência das marcas da nossa região.

Durante os 5 dias, procurou-se mostrar, aos milhares de 
visitantes que afluíram ao certame, empresas e produtos 
que sabem tirar partido da harmonia entre o tradicional e 
o moderno e que pontuam pela excelência do saber fazer.

Aceda aqui à plataforma 
turística Visit Alcobaça

ARTESANATO

Cestas de Coz do Projeto COZART

MUSEUS

Museu do Vinho de Alcobaça

HOTELARIA

Hotel MonteBelo – Mosteiro de Alcobaça

Real Abadia, Congress & Spa Hotel

Vale d’Azenha Hotel & Residence

Your Hotel & SPA Alcobaça

GASTRONOMIA

PARTICIPANTES NA EDIÇÃO DE 2022
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A paisagem verdejante entre a Serra dos Candeeiros e 
o Oceano Atlântico transporta-nos para um tempo sem 
fim, onde a natureza reina e deslumbra.

Entre Água de Madeiros, a norte, e São Martinho do 
Porto, a sul, são 12 km de costa. Nove praias onde há 
muito para experienciar e desfrutar junto ao Oceano 
azul. Ao longo da costa, descubra praias para famílias, 
mais recatadas, selvagens, de falésias sublimes, onde 
pode praticar vários desportos ou apenas estar e relaxar. 

A qualidade das praias do concelho tem obtido 
reconhecimento não apenas por parte da comunidade 
como também por observadores e agências ambientais. 

Para usufruir da natureza envolvente, os passadiços 
permitem passeios pedonais em sintonia com a natureza, 
respeitando a paisagem e os ecossistemas do litoral. A 
norte existem os passadiços entre a Polvoeira e Paredes 
da Vitória e a sul o Cordão Dunar (passadiços) de São 
Martinho do Porto. 

Agora as praias mais perto, até 9 de setembro, a 
Rodoviária do Oeste disponibiliza transporte direto (em 
ambos os sentidos) entre Alcobaça e as praias de Paredes 
da Vitória e São Martinho do Porto.

Alcobaça: aqui encontra o seu tempo!

São Martinho do Porto, com um areal de cerca de 3 km 
de extensão em forma de concha perfeita, é um excelente 
destino para relaxantes momentos em família. Pelas suas 
características é ideal para as crianças e para os desportos 
náuticos. A baía apresenta características únicas que 
potenciam o lazer e a prática de vários desportos náuticos 
como a vela, o windsurf e o stand up paddle.

Para além de desportos de natureza, pode aproveitar para 
conhecer a arquitetura local, visitar a Casa da Cultura 
ou fazer compras no Mercado. Com uma marginal que 
percorre toda a praia é um sítio de passeio familiar, por 
excelência, com bastante animação na época balnear.

A praia ostenta a Bandeira Azul, certificação Praia 
Acessível - Praia Para Todos e classificação de “Qualidade 
de Ouro 2022”.

A distinção de “melhor praia do país para a família” 
é o resultado de todo o investimento na melhoria das 
condições de segurança e de acessibilidade efetuado pela 
Câmara nos últimos anos.

LITORAL DE ALCOBAÇA
12 KM -  9 PRAIAS

SÃO MARTINHO DO PORTO 

Bandeira Azul | Qualidade de Ouro 2022
Praia Acessível – Praia para Todos 
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Situada a menos de 1km de São Martinho do Porto, a 
Praia da Gralha, de acesso mais condicionado, é um local 
resguardado pelas arribas e repleto de beleza natural. Pela 
falta de infraestruturas de apoio, é o local predileto dos 
praticantes de parapente, asa delta e pesca desportiva.

A beleza natural e paisagística é um dos maiores trunfos da 
praia da Falca que convida à descoberta e à aventura. No 
cimo da falésia encontra um miradouro no qual poderá 
observar o extenso areal e desfrutar da paisagem. Para 
chegar à zona de banhos, percorra o pequeno trilho que 
começa junto ao restaurante.

GRALHA

FALCA
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A praia de Vale Furado é o destino de eleição de cada 
vez mais veraneantes. Situada entre magníficas falésias, 
é o local ideal para relaxar e apreciar tranquilamente os 
encantos da sua paisagem.

O nome da praia deve-se ao facto de as falésias, corroídas 
pela erosão dos ventos, darem lugar a um sem-fim de 
pequenas nascentes de água doce, contribuindo para 
um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado do mar. 
Perfeitamente equilibradas são também as condições de 
acesso a esta praia. Poderá optar por um caminho mais 
sinuoso que levará até uma pequena cascata, ou pelo 
caminho mais fácil e direto. Seja qual for a opção, saiba 
que na zona de banhos irá deparar-se com um extenso 
areal, que varia consoante os avanços do mar, e que será 
um local ideal para um bom dia de descanso, longe da 
azáfama do quotidiano.

VALE FURADO

Premiada com a distinção “Praia com Qualidade de 
Ouro” e “Zero Poluição”, a praia da Légua é um destino 
muito apreciado pelos veraneantes, cujas infraestruturas 
de apoio e acessibilidades têm evoluído ao longo dos 
anos. Dispõe de vigilância, um bar e acesso fácil à zona de 
banhos. A linha de areal é extensa e a proximidade à mata 
fazem deste um local ideal para os fãs de natureza.

LÉGUA 

Qualidade de Ouro 2022 | Zero Poluição

Saiba mais sobre as 
praias do concelho aqui
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A reputação da praia de Paredes da Vitória tem vindo 
a crescer nos últimos anos devido à melhoria das 
suas infraestruturas e das condições propícias para a 
aprendizagem do surf.

A praia dispõe de todas as condições para um dia bem 
passado, com bons acessos, vigilância, bares, barracas e, 
ainda, um parque infantil e um parque de merendas que 
permitem um leque variado de experiências que tem 
vindo a atrair cada vez mais veraneantes.

Na praia da Polvoeira poderá aventurar-se e subir pela 
formação rochosa que serve de fronteira com a praia 
vizinha de Paredes da Vitória. Se preferir ficar na zona de 
banhos, saiba que esta praia em forma de baía é vigiada, 
o mar é calmo e é um local repleto de biodiversidade, 
destacando-se a presença de polvos.

PAREDES DA VITÓRIA 

POLVOEIRA

Qualidade de Ouro 2022 

Bandeira Azul | Qualidade de Ouro 2022
Praia Acessível – Praia para Todos 
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Na praia Pedra do Ouro, a areia branca contrasta com as 
encostas negras. A praia é muito procurada para a prática 
de pesca desportiva e de surf e dispõe de vigilância, um bar 
e WC com chuveiros durante a época balnear. Situa-se 
muito próxima da Praia da Polvoeira, pelo que, quando a 
maré está baixa poderá caminhar de uma praia para outra.

Também conhecida como praia da Pedra Lisa, a 
praia Água de Madeiros é de fácil acesso e vigiada. É 
frequentemente procurada por pescadores e aqui tem, 
ainda, a oportunidade de alugar cavalos para realizar um 
passeio na zona de pinhal próximo da praia. Além disso, 
no topo da arriba que dá acesso ao areal pode avistar o 
Farol de São Pedro de Moel.

PEDRA DO OURO

ÁGUA DE MADEIROS

Qualidade de Ouro 2022 | Zero Poluição

Qualidade de Ouro 2022 | Zero Poluição
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A Maçã de Alcobaça, cultivada entre a Serra dos 
Candeeiros e o Oceano Atlântico num microclima com 
condições muito particulares devido à brisa marítima, 
simboliza qualidade, identidade, diferenciação, 
empreendedorismo e saber fazer.

Em 2021, cumpriram-se os 30 anos da criação da 
Indicação Geográfica Protegida (IGP) da Maçã de 
Alcobaça e os 20 anos da Associação de Produtores da 
Maçã de Alcobaça (APMA). Uma longa história de 

MAÇÃ DE ALCOBAÇA
QUALIDADE ÍMPAR NO MUNDO

sucesso, de avanços e recuos e sobretudo com a distinção 
da Maçã como símbolo deste território. O Eng.º Jorge 
Soares, presidente da APMA desde a sua constituição, 
leva já 11 mandatos consecutivos, eleito sempre por 
unanimidade das organizações associadas.  

Foi, em conjunto com outros visionários empreendedores, 
um dos impulsionadores desta Marca de Alcobaça 
associada a Indicação Geográfica Protegida. 
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Jorge Soares

Presidente da Associação dos Produtores 
de Maçã de Alcobaça

O que representa a Maçã de Alcobaça em termos 
sociais e económicos para a região?

Penso que a Maçã de Alcobaça já é o maior ícone do 
concelho e a imagem de marca mais reconhecida e mais 
acarinhada pelos consumidores portugueses.

A nível territorial é considerada uma fileira agroalimentar 
diferenciadora, inovadora, evoluída e reconhecida pelo 
mercado e instituições oficiais como a mais organizada do 
setor das frutas e legumes em Portugal.

O elevado nível de associativismo e a existência de 
variadíssimas estratégias coletivas e comuns, permitem 
praticar e desenvolver uma forma de produzir 
extremamente amiga do ambiente, logo uma atividade 
que valoriza o território rural, atrai atualmente muitos 
novos empreendedores e jovens agricultores e contribui 
racionalmente para uma natureza regenerativa e bem 
cuidada, e ainda para a produção de alimentos de elevada 
qualidade, imensamente saudáveis e altamente seguros.

A Maçã de Alcobaça IGP, pela forma como se produz e pelo 
resultado final como se apresenta ao mercado, certificada 
pela origem, mas também certificada pelo processo, 
certificada pela qualidade, e ainda certificada pela segurança 
alimentar é hoje uma das mais valorizadas do país.

Alcobaça, tratando-se do concelho com maior área 
de pomar de maçã da Região, o maior número de 
Agrupamentos e Organizações de Produtores de maçã 
e o maior número de famílias produtoras de maçã, é 
o território que mais contribui e mais beneficia com o 
impacto e o contributo deste produto na economia.

Não esquecer que estas famílias e as suas organizações 
produzem e processam quantidade e valor equivalente de 
Pera Rocha do Oeste e ainda outros produtos alimentares.

O concelho trabalha com bastante sucesso em diversas 
frentes económicas, culturais e patrimoniais. Temos 
diversos símbolos como a Maçã, a doçaria conventual, 
o Mosteiro, a cerâmica, o calçado, as praias entre 
tantos outros. Do ponto de vista da promoção de 
Alcobaça, como considera esta multitude de marcas?

Promover o concelho nas suas mais variadas vertentes é 
valorizar o território e os seus produtos, é fixar pessoas ao 
território, é desenvolver empreendedorismo e contribuir 
para a economia do concelho. Todas as frentes económicas 
são enormes mais valias para o concelho, por ventura 
algumas com mais potencialidades que o setor frutícola.

A notoriedade da Maça de Alcobaça IGP, a sua 
dimensão associativa e a sua imagem única é hoje uma 
das principais responsáveis pela promoção do nome de 
“Alcobaça” quer a nível nacional quer internacional, 
entrando diariamente em milhares de lares e fazendo parte 
de imensas famílias portuguesas.

De registar o reconhecimento recolhido junto da 
distribuição moderna nacional que graças a ela e às 
parcerias com todas as grandes marcas e insígnias da 
distribuição, em que contribuíram todas sem exceção nesta 
campanha 21/22, para manterem a presença da Maçã 
de Alcobaça em todas as suas lojas de todo o país, e por 
esta presença e parcerias generalizadas, tornam a Maçã 
de Alcobaça IGP e os seus notáveis produtos derivados no 
maior aliado na promoção do nome e Marca Alcobaça.

Entrevista
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Em termos de sustentabilidade ambiental, como é que 
os produtores da Maçã de Alcobaça se têm adequado? 

O sistema de produção integrado, muito avançado e 
adotado por todos os produtores, sem exceção, durante 
um período ininterrupto de pelo menos 2 décadas, faz 
das nossas maçãs umas das mais limpas da Europa e dos 
nossos pomares os mais equilibrados do ponto de vista do 
ecossistema natural e regenerativo.

Os produtores de Maçã de Alcobaça e os reconhecidos 
técnicos de fruticultura são hoje verdadeiros guardiões 
da natureza, verdadeiros agentes ambientalistas, não 
de discurso ou no papel, mas na prática a proteger e a 
fomentar a fauna auxiliar, a cuidar e a multiplicar seres 
vivos protetores e predadores, como joaninhas, abelhas, 
sirfídeos, fitoseídeos, até instalar abrigos e “hotéis” de 
insetos, ninhos para recuperação das aves, abrigos para 
morcegos entre muitos outros. Por vezes cuidam mais 
destes seres vivos aliados da Maçã de Alcobaça do que das 
próprias macieiras. 

Faz parte de um plano estratégico a implementação de 
um novo conceito de pomar, com mais conhecimento, 
com mais monitorização, com mais inteligência artificial, 
com mais biodiversidade, com mais regeneração e mais 
autossuficiente, designado de ECO-POMAR 4.0 

Esperamos também a curto prazo instalar e divulgar eco 
percursos pedagógicos da Maça de Alcobaça IGP no nosso 
território.

Tendo em conta o atual contexto complexo e 
imprevisível, quais os maiores desafios que se 
avizinham para este setor?

Queremos continuar a crescer em qualidade e queremos 
evoluir o nosso associativismo, apostar na competitividade 
e na inovação ambiental. Como tal delineamos um 
conjunto de objetivos estratégicos que pretendemos atingir 
nos próximos dez anos, que passam, entre outros, por 
aumentar o conhecimento, valorizar o produtor, promover 
mais o nosso produto, tornar o pomar num instrumento 
cada vez maior para a regeneração ambiental e criar 
novas parcerias e infraestruturas coletivas.

economia / agricultura
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Em dezembro, foi inaugurada pela Ministra da 
Agricultura, Maria do Céu Antunes, a obra de 
requalificação do Aproveitamento Hidroagrícola da 
Cela, um investimento de cerca de 10 milhões de euros 
de fundos comunitários, investidos na modernização do 
maior perímetro de rega do concelho. 

Com esta importante intervenção, cuja conclusão 
definitiva deverá ocorrer até ao final do ano, promove-
se a modernização e uma melhor gestão dos recursos 
hídricos de um dos solos mais férteis e importantes da 
agricultura nacional. 

As grandes marcas agrícolas da região como Maçã de 
Alcobaça, entre outros produtos, crescem aqui neste 
regadio e acabam nas casas de muitas famílias portuguesas 
e estrangeiras. Esta requalificação irá permitir alimentar 
muitas mais. Com este investimento caminhamos para 
uma agricultura verde, com maior sustentabilidade e 
eficiência tanto energética como hídrica. 

As tradições agrícolas implementadas nestas terras pelos 
monges cistercienses são hoje evocadas e devidamente 
honradas com esta requalificação que dará mais alento 
ao nosso setor agrícola e à economia local.

O Município encontra-se a apoiar um grupo de 
agricultores que se organizaram para reativar e organizar 
o futuro “Aproveitamento Hidroagrícola na Maiorga” 
(AHM) para poderem dar resposta às necessidades 
hídricas das suas culturas, de uma forma económica e 
ambientalmente sustentáveis. 

Foi identificada uma área potencial de aproximadamente 
410 ha, localizada na União de Freguesias de Coz, Alpedriz 
e Montes, Freguesia de Maiorga e União de Freguesias 
de Alcobaça e Vestiaria no Concelho de Alcobaça, e uma 
pequena área da freguesia de Valado dos Frades.

O Município adjudicou à COBA Portugal – Consultores 
de Engenharia e Ambiente, S.A, o Estudo prévio de 
viabilidade Técnica, Económica e Ambiental da área 
em questão, do qual resultaram 4 possíveis soluções 
a adaptar. Atualmente encontram-se a decorrer os 
trabalhos necessários para uma possível candidatura 
a fundos comunitários, continuando o contacto com 
proprietários dos prédios abrangidos e avaliação da 
melhor solução a adotar. 

REGADIOS
IMPULSIONAR A AGRICULTURA DO CONCELHO

economia / agricultura

REGADIO DA CELA

REGADIO MAIORGA
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De 12 a 14 de maio, realizou-se no Montijo a 25ª edição 
da Feira Nacional do Porco, o maior certame nacional 
dedicado ao setor da suinicultura.

O Malhado de Alcobaça este presente, aproveitando 
a oportunidade de dinamizar a raça e os produtos 
alimentares baseados na sua carne, através da Câmara 
Municipal em parceria com o LGMA - Livro Genealógico 
do Malhado de Alcobaça, a FPAS - Federação Portuguesa 
de Associações de Suinicultores e um conjunto de 
produtores de Malhado.

MALHADO DE ALCOBAÇA
NA 25ª FEIRA NACIONAL DO PORCO, NO MONTIJO

RAÇA SUÍNA AUTÓCTONE DE ALCOBAÇA

A raça suína, Malhado de Alcobaça é uma raça autóctone 
desta região, resultado de cruzamentos entre o porco 
bísaro e duas raças inglesas melhoradas (Berkshire e 
Yorkshire), feitos pelo veterinário Joaquim Inácio Ribeiro 
em 1865. O Malhado de Alcobaça apresenta uma carne 
de excelente qualidade, com sabor distinto, ainda que 
não tenha conseguido – por ter estado em risco de 
extinção – a certificação DOP (Denominação de Origem 
Protegida). Outra dificuldade é o facto de a raça não ser 
competitiva em termos comerciais, visto que a média de 
leitões, por ninhada, é inferior à média de outras raças e o 
crescimento destes porcos é mais lento. 

Um conjunto de produtores de suínos a Câmara 
Municipal a Associação dos Agricultores da Região 
de Alcobaça, o Livro Genealógico da Raça Malhado 
de Alcobaça (LGMA) e a Federação Portuguesa de 
Associações de Suinicultores, têm vindo a desenvolver 

esforços com vista ao aumento do número de produtores, 
à divulgação, certificação e registo da marca, promovendo 
desta forma o seu desenvolvimento. Prova disso são 
as diversas ações de promoção já realizadas, como a 
aquisição, no ano de 2014, de porcos desta raça para 
reprodução na EPADRC; a divulgação da raça em vários 
eventos como a Feira de São Bernardo e a Feira Nacional 
do Porco, a publicação do conto infantil “O Porquinho 
Malhado”, escrito pela vereadora Inês Silva em 2016, e 
entregue gratuitamente a cerca de 2500 alunos do 1.º ciclo 
do Ensino Básico e a presença em feiras da especialidade, 
divulgação de vários artigos de opinião e artigos em revistas 
técnicas do setor, bem como presença em programas 
de televisão e rádio. Atualmente pode adquirir carne do 
Malhado de Alcobaça, no concelho e um pouco por todo 
o país, em casas especializadas e também em restaurantes 
que utilizam carnes diferenciadas. 

Tratando-se de uma das três raças suínas autóctones 
portuguesas, o Malhado de Alcobaça reúne um conjunto 
de características em termos textura e de sabor que 
atestam bem o seu potencial de afirmação como marca 
identitária do concelho. A Câmara Municipal tem vindo 
a desenvolver um trabalho de parceria com os produtores 
para alavancar esta marca, e a presença neste evento é o 
reflexo dessa salutar colaboração.
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APOIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA 08.11.2021
»Associação Comercial, de Serviços e Industrial de Alcobaça e Região de Leiria 
(ACSIA) - 65.000,00 € (para assegurar a iluminação festiva natalícia);

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 15.11.2021
»ADEPE-Associação para o Desenvolvimento de Peniche  - 1.648,69 €
(a título de apoio no âmbito das ações desenvolvidas por esta, de promoção, 
divulgação e valorização do património cultural da região);

REUNIÃO ORDINÁRIA 22.11.2021
»COTHN-Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional - 2.500,00 
€ (para fazer face aos encargos relacionados com a organização do evento 
denominado ‘V Gala Viva Frutas e Legumes de Portugal’);

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 29.11.2021
»Centro de Cultura, Recreio e Desporto da Burinhosa  - 25.000,00 € (para fazer 
face aos encargos com a realização de obras de melhoramento no pavilhão);
»Hóquei Clube de Turquel  - 37.000,00 €(para fazer face aos encargos com a 
realização de obras de melhoramento no pavilhão);

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 10.12.2021
»Freguesia de Alfeizerão - 25.000,00 € (para fazer face aos encargos com a 
construção de um muro);
» Freguesia de Aljubarrota - 42.000,00 € (para fazer face aos encargos com a 
realização de obras diversas, que discrimina);
»Freguesia de Bárrio - 68.000,00 € (para fazer face aos encargos com a 
realização de trabalhos diversos, que discrimina);
»Freguesia de Benedita  - 87.000,00 € (para fazer face aos encargos com o 
pessoal afeto ao Complexo das Piscinas Municipais na Benedita, relativos aos 
meses de julho a dezembro de 2021, atenta a quebra de receitas decorrente da 
pandemia da doença COVID-19);
»Freguesia de Évora de Alcobaça - 20.000,00 € (para fazer face aos encargos 
com a realização obras de construção de muros de contenção de terras em 
diversos lugares, que discrimina);
»Freguesia de Maiorga - 51.000,00 € (para fazer face aos encargos com a 
realização de trabalhos diversos, que discrimina);
»Freguesia de Vimeiro  - 46.369,81 € (para fazer face aos encargos com a 
realização de trabalhos diversos, que discrimina);
»União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria - 17.000,00 €
(para fazer face aos encargos com a realização das obras de requalificação da 
Casa Mortuária de Alcobaça);
»União de Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes - 52.000,00 € (para fazer face 
aos encargos com a realização de trabalhos diversos, que discrimina);
»União de Freguesias de Pataias e Martingança  - 75.000,00 € (para fazer face 
aos encargos com a realização de obras diversas, que discrimina, e para fazer 
face aos encargos com o pessoal afeto ao Complexo das Piscinas Municipais em 
Pataias, relativos aos meses de julho a outubro de 2021, atenta a quebra de 
receitas decorrente da pandemia da doença COVID-19);

REUNIÃO ORDINÁRIA 13.12.2021
»União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria  - 45.845,00 € (para fazer face 
aos encargos com a repavimentação de parte da rua da Aliceira); 
»Centro de Bem Estar Social da Maiorga  - 16.000,00 € (para fazer face aos 
seus encargos com as despesas acrescidas decorrentes do atual contexto de 
pandemia da doença COVID-19);
»Santa Casa da Misericórdia da Benedita  - 40.000,00 € (para fazer face aos 
encargos decorrentes da prossecução da sua atividade);

REUNIÃO ORDINÁRIA 27.12.2021
»Associação de Defesa e Valorização do Património Cultura da Região de 
Alcobaça (ADEPA) - 11.000,00 € (para fazer face ao projeto de educação 
ambiental referente ao ano letivo de 2020/2021, denominado “Conhecer para 
Preservar”); 
»Ajação - Associação Juvenil de Apoio à Ação  - 3.667,74€ (ao abrigo do 
Programa de Parcerias para o Impacto no âmbito do Programa Operacional 
Inclusão Social e Emprego (POISE);
»Casa do Povo de Alfeizerão  - 33.000,00 €(para fazer face aos encargos 
com realização de trabalhos de conservação e beneficiação das respetivas 
instalações);
»Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pataias - 7.000,00 € (para fazer 
face aos encargos com realização de trabalhos de conservação e beneficiação da 
Igreja da Burinhosa); 
»Fabrica da Igreja Paroquial de São João Batista de Alfeizerão  - 7.208,00 €
(para fazer face aos encargos com realização de trabalhos de conservação e 
beneficiação da capela de Vale de Maceira);
»Associação Recreativa, Desportiva e Cultural do Casal Pardo e Casa do 
Povo de Alfeizerão  - 8.000,00 € (apoio para fazer face às despesas em 

/  deliberações

virtude de estarem a serem utilizadas instalações no âmbito do serviço de 
fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo e de apoio ás famílias 
nos estabelecimentos pré-escolar da prática de atividade física);
»Casa do Povo de Alfeizerão  - 6.000,00 € (apoio para fazer face às despesas 
em virtude de estarem a serem utilizadas instalações no âmbito do serviço de 
fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo e de apoio ás famílias 
nos estabelecimentos pré-escolar da prática de atividade física);

REUNIÃO ORDINÁRIA 10.01.2022
»Associação GAPA – Grupo de Amigos dos Peludinhos de Alcobaça  - 
15.000,00€ (no âmbito da gestão de um programa de captura, esterilização 
e devolução (CED) ao local de origem de colónias de gatos silvestres e 
assilvestrados visando o control populacional de gatídeos na área do concelho 
de Alcobaça);
»Associação Comercial, de Serviços e Industrial de Alcobaça e Região de Leiria 
(ACSIA) - 29.870,00 € (no âmbito da realização de atividades realizadas durante 
a época natalícia);
»Centro de Bem-Estar Social da Freguesia de Coz - 17.000,00 € (para fazer face 
ao apoio financeiro para o ano 2022, ao abrigo do protocolo em vigor);

REUNIÃO ORDINÁRIA 17.02.2022
»Associação Comercial, de Serviços e Industrial de Alcobaça e Região de Leiria 
(ACSIA)  - 3.097,02 € (para fazer face ao apoio aos eventos “Doces e Licores 
Conventuais” e das festas natalícias.);
»Centro Cultura Desportivo e Social do Casal Velho - 1.450,00 € (aquisição e 
implementação, nas respetivas instalações, de um programa de desfibrilhação 
automática externa (DAE);
»Associação dos Produtores Florestais dos Concelhos de Alcobaça e Nazaré - 
40.00,00€ (para o desenvolvimento de ações de preservação e valorização das 
florestas, de espaços naturais, da fauna e flora);

REUNIÃO ORDINÁRIA 28.02.2022
»Fabrica da Igreja Paroquial de São Lourenço de Maiorga  - 40.000,00 €
(para fazer face ao apoio aos encargos com a conservação e beneficiação da 
igreja de São Lourenço);
»Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário São Martinho do Porto 
- 45.000,00 € (para fazer face ao apoio aos encargos com a aquisição de um 
veículo Urbano de Combate a Incêndios);
»Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntário de Pataias - 73.000,00 €
(para fazer face ao apoio aos encargos com a aquisição de um veículo Tanque 
Tático Urbano (VTTU) e equipamento de proteção individual);

REUNIÃO ORDINÁRIA 14.03.2022
»ASACRD – Associação de Acordeão de Portugal - 10.000,00 € (para fazer face 
ao apoio aos encargos com a realização do evento denominado “25.ª Semana 
Internacional do Acordeão, Alcobaça – 2022”);
»Centro Recreativo Popular de Ribafria, Algarão e Bairro de Figueira  - 
30.000,00 € (para fazer face ao apoio aos encargos com a realização de obras 
de beneficiação das instalações);
»Universidade Sénior de Benedita - Associação de Desenvolvimento 
Comunitário - 5.000,00 € (para fazer face aos encargos com a atividade por si 
desenvolvida junto da população sénior);

REUNIÃO ORDINÁRIA 28.03.2022
»Centro de Bem-Estar Infantil de Alcobaça - (Apoio logístico consubstanciado 
na poda de plátanos e corte de relva sitos no recinto de recreio das respetivas 
instalações);
»União das Freguesias de Pataias, Martingança  - 5.000,00 € (para fazer face 
aos encargos com a atividade desenvolvida junto da população sénior pela 
respetiva Universidade Sénior);
»Sociedade Filarmónica Vestiariense Monsenhor José Cacella - 7.500,00 €
(para fazer face financeiro para fazer face aos encargos com a realização do 
evento denominado “VESTATA” Ciclo de Artes e Música de Alcobaça, a ter lugar 
em diversos locais, que identifica, de 1 de abril a 1 de maio de 2022);
»Associação Recreativa Cultural e de Solidariedade Social da Boavista - 
10.000,00 € (para beneficiação das respetivas instalações e equipamentos);
»Associação Recreativa do Acipreste - 1.488,30€ (para beneficiação das 
respetivas instalações e equipamentos);
»Centro de Cultura, Recreio e Desporto da Burinhosa - 25.000€ (apoio 
financeiro para fazer face aos encargos com a realização de um torneio 
internacional de futsal);
»Cister Sport de Alcobaça - 12.000,00 € (para fazer face ao apoio aos encargos 
com a realização de obras de beneficiação das instalações);
»Grupo Desportivo Concha Azul - 5.020,00 € (para fazer face ao apoio aos 
encargos com a realização do evento ‘1º Trail GDCA e Torneio de Futebol Praia 
em areia molhada a realizar em S. Martinho do Porto);
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»CEERIA - Centro de Educação Especial Reabilitação e Integração de
Alcobaça - 160.000,00 € (para fazer face ao apoio financeiro aos encargos com 
as obras de conservação e beneficiação dos respetivos Centro de Atividades 
Ocupacionais e Lar Residencial);
REUNIÃO ORDINÁRIA 11.04.2022
»Associação Comercial, de Serviços e Industrial de Alcobaça e Região de Leiria 
(ACSIA) - 2.250,00 € (para fazer face aos encargos relativa às atividades de 
animação a desenvolver no âmbito das festividades da Páscoa);
»Santa Casa da Misericórdia de Alcobaça - 5.000,00 € 
(para fazer face a titulo de comparticipação nos encargos desta com a aquisição 
de bens alimentares destinados aos cidadãos com estatuto de proteção 
temporária e a quem os acolhe, no âmbito do conflito armado na Ucrânia);

REUNIÃO ORDINÁRIA 20.04.2022
»Freguesia de Aljubarrota - 35.000,00 € (para fazer face ao remanescente dos 
encargos com trabalhos realizados no ano transato);
»Freguesia de Benedita  - 110.000,00 €  (para fazer face aos encargos com a 
beneficiação de diversas vias vicinais na freguesia);
»Freguesia de Cela - 56.619,44 € (para fazer face aos encargos com realização 
de diversas obras, que descrimina);
»Freguesia de Maiorga  - 30.423,06 € (para fazer face aos encargos com 
realização de diversas vias sitas nos lugares de Bemposta e Boavista);
»Freguesia de Vimeiro - 30.000,00 € (para fazer face aos encargos com a 
aquisição de um Trator com carregador frontal e triturador);
»Freguesia de Vimeiro  - 32.637,40 € (para fazer face aos encargos com 
realização de diversas obras de beneficiação de uma via sita na freguesia, que 
identifica);
»União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria - 37.545,42 € (para fazer face 
aos encargos com a realização das obras de requalificação da zona envolvente à 
igreja da Vestiaria);
»S.A. Marionetas – Teatro e Bonecos  - 20.000,00 € (para fazer face aos 
encargos com realização do evento denominado “25, ª Edição “Marionetas na 
Cidade”, ater lugar em outubro de 2022, na cidade de Alcobaça);
»Associação de Defesa e Valorização do Património Cultural da Região de 
Alcobaça (ADEPA)  - (no sentido da atribuição do apoio logístico solicitado – 
consubstanciado no transporte do acervo a ser exposto no Museu de Toile-de-
Jouy);

REUNIÃO ORDINÁRIA 23.05.2022
»Associação Make Move - 15.000,00 € (para fazer face aos encargos com a 
realização do evento ‘RunSet – Alcobaça “Não passas sem cá voltar”);
»Clube de Natação de Alcobaça  - 14.691,54 € (para fazer face ao apoio aos 
encargos com a realização de obras de beneficiação das instalações);
»Clube de Ténis de Alcobaça - 3.074,00 € (para fazer face ao apoio aos 
encargos com a realização de ‘Torneio Nível B, Sub 14 masculino e feminino’);
»Grupo Desportivo e Cultural dos Candeeiros  - - 6.000,00€ (para fazer face ao 
apoio aos encargos com a realização de ‘Torneio de Pool Português’);
»GRFB-Grupo Regional de Folclore da Benedita, Associação de Cultura e 
Desporto - 1.000,00 € (para fazer face ao apoio aos encargos com a realização 
de evento denominado ‘4ª prova de Atletismo da Benedita’);
»Hóquei Clube de Turquel - 24.800,00 € (para fazer face ao apoio aos encargos 
com a realização de eventos ‘OIST Deteção Talentos para Seleções’ e ‘Torneio 
Páscoa’);
»Sport União Alfeizerense - 1.500,00 € (para fazer face ao apoio aos encargos 
com a realização de torneio de encerramento de época e comemorações do dia 
da criança);
»Associação de Solidariedade Social do Arieiro - 25.230,00 € (para fazer face 
aos encargos com a aquisição de uma viatura);
»Clube Náutico de São Martinho do Porto - 70.400,00 € (para fazer face aos 
encargos com atividade por si desenvolvidas);
»Clube Náutico de São Martinho do Porto  - 8.000,00 € (para fazer face aos 
encargos com as despesas relacionadas com a dinamização da sua atividade 
formativa);

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 20.06.2022
»Freguesia de Cela - 75.000,00 € (apoio financeiro para fazer face aos encargos 
com realização de diversas obras de beneficiação de uma via sita na freguesia, 
que identifica);
»Freguesia de Évora de Alcobaça  - 80.000,00 € (apoio financeiro para 
fazer face aos encargos com reparação e aquisição de equipamento, e com a 
realização de diversas obras);
»Freguesia de São Martinho do Porto  - 40.029,22€ (apoio financeiro para 
fazer face aos encargos com a aquisição de equipamento de espaço de jogo e 
recreio, a instalar na praia de São Martinho do Porto);
»Freguesia de São Martinho do Porto  - 65.171,55€ (apoio financeiro para 
fazer face aos encargos com a beneficiação de diversas vias vicinais na 
freguesia).

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 
262 580 800 | geral@cm-alcobaca.pt | www.cm-alcobaca.pt
 
Edifício Paços do Concelho
Praça João de Deus Ramos 2461-501 Alcobaça
Horário: 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Serviços Técnicos
Rua da Liberdade 2460-060 Alcobaça
 
Assembleia Municipal
262 580 820 | assembleia@cm-alcobaca.pt

SERVIÇOS MUNICIPAIS
AMBIENTE
Linha Verde do Ambiente: 800 206 624
Recolha de Monos: 262 597 706
Recolha de Resíduos Verdes: 800 206 624 
 
SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL
Escola Adães Bermudes 
Rua Afonso Albuquerque n.º 24 – Alcobaça 
262 580 899 | acao.social@cm-alcobaca.pt

- Banco Local de Voluntariado
  blvoluntariado@cm-alcobaca.pt

- CAJ – Centro De Atendimento a Jovens
  centro.atendimento.jovens@gmail.com

- CPCJ – Comissão de Proteção Crianças de Jovens 
  262 596 090 | CPCJ.Alcobaca@cnpdpcj.pt

- GAVVD - Gabinete de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica 
  gavvd.alcobaca@gmail.com

- Linha de Apoio Psicológico 
  967 178 998 / 262 580 899

BIBLIOTECA MUNICIPAL
262 580 880 | biblioteca@cm-alcobaca.pt
 
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
262 580 890 / 885 / 892
cine.teatro@cm-alcobaca.pt | www.cineteatro.cm-alcobaca.pt
  
CULTURA | TURISMO 
262 580 810 | cultura@cm-alcobaca.pt
 
EDUCAÇÃO
Rua Alexandre Herculano, 9 – 1º - Alcobaça
262 580 831 / 262 580 854 | educacao@cm-alcobaca.pt 

GABINETE MÉDICO VETERINÁRIO
262 580 879
Atendimento ao Publico:
2ª feira – Médica Veterinária Municipal
4ª feira – Eng. dos Sistemas agrícolas/ambientais
 
JULGADOS DE PAZ 
262 580 845 / 808 262 000 | correio@gpj.mj.pt

PROTEÇÃO CIVIL 
262 580 805 | protecao.civil@cm-alcobaca.pt
 
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
262 580 900 | Nº Verde / Avarias 808 206 419 

MUSEUS 
CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS
Jardim do Amor, Alcobaça
968 497 832 | museus@cm-alcobaca.pt
 
MUSEU DO VINHO
Rua do Olival Fechado, 2460-059 Alcobaça
968 497 832 | museus@cm-alcobaca.pt

MUSEU RAUL DA BERNARDA
Ponte D. Elias, 2460-261 Alcobaça
925 651 638  | museus@cm-alcobaca.pt

POSTOS DE TURISMO 
POSTO DE TURISMO DE ALCOBAÇA
Rua Araújo Guimarães, 2460-025 Alcobaça
924 032 615 | turismo@cm-alcobaca.pt

POSTO DE TURISMO DE SÃO MARTINHO DO PORTO
Rua Vasco da Gama, 18, 2460-680 São Martinho do Porto
302 044 067



UM NOVO OLHAR
SOBRE O CONCELHO
DE ALCOBAÇA

Montebelo Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel

O Grupo Visabeira assinou um contrato de concessão do Claustro do Rachadouro / Mosteiro de Alcobaça, 
com a Direção-Geral do Património Cultural, para a sua reabilitação e construção de um Hotel 5 estrelas. 
Esta nova unidade hoteleira, com a assinatura do arquiteto Eduardo Souto Moura, será inaugurada em breve.


