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Caros Munícipes,

Nos dias que correm, vivemos uma experiência geracional sem paralelo. Para além de todas as dificuldades, a pandemia do 
Covid-19 tem sobretudo evidenciado a grande fragilidade da vida humana. 

Gostaria, pois, de deixar uma palavra de estima e de consideração àqueles que perderam os seus familiares e amigos neste 
contexto difícil em que a dor da perda não pode sequer ser amenizada com um simples abraço.

É também em momentos como este que se vê a força do nosso povo que, não podendo estar junto, manteve-se sempre 
unido em torno de um objetivo comum: diminuir o número de novos casos de infeção que atingiram índices muito elevados.

Felizmente, por termos conseguido dar a volta, estamos agora mais fortes e preparados para construir o nosso futuro com 
renovada esperança.

Durante todos estes longos meses, a Câmara Municipal de Alcobaça deu o seu melhor contributo para a manutenção da 
atividade económica nos mais diversos setores. 

Conseguimos finalmente iniciar, em fevereiro último, a obra da Zona Empresarial da Benedita ao fim de três décadas de 
espera, de descrença e até algum desanimo. Ao contrário de muitos, nunca perdemos a esperança e o foco no desbloqueio 
dos mais diversos obstáculos burocráticos e processuais. Esta obra é dedicada ao povo empreendedor da Benedita e abre 
inúmeras perspetivas de dinamização empresarial e económica em todo o concelho e não só. Trata-se do maior investimen-
to de sempre da Câmara Municipal de Alcobaça.

Também em matéria de obras, mantivemos todos os grandes projetos em curso, nomeadamente o Pavilhão Multiusos de 
Alcobaça, cuja obra também arrancou em fevereiro. Promete afirmar-se como uma infraestrutura geradora de novas dinâmi-
cas na nossa cidade em matéria de realização de eventos culturais, desportivos, sociais, corporativos, empresariais e políti-
cos. É um setor de enorme potencial que pode ganhar mais expressão no concelho e na região. Uma aposta, em sintonia com 
o investimento privado do Hotel de cinco estrelas do Mosteiro, donde surgirá com naturalidade uma nova centralidade na 
cidade de Alcobaça. Um equipamento que dinamizará a região a nível da realização de congressos empresariais e muitas ou-
tras atividades de grande público. Foi um processo difícil que está em vias de conclusão.

Estamos ainda a trabalhar em diversas frentes: mudança do adutor de água do tro-
ço Chiqueda-Moleanos, alcatroamentos em várias vias, requalificação das princi-
pais artérias urbanas do concelho (Avenida Prof. Eng. Joaquim Vieira Natividade, 
em Alcobaça; Avenida Rainha Santa Isabel, em Pataias) requalificação do Museu 
do Vinho, Centro Escolar de Alfeizerão, entre muitos outros.

O setor cultural, um dos mais afetados em todo este contexto, mereceu todo o nos-
so carinho através do Festival Novo Palco que apoiou vários artistas locais e reve-
lou-se um grande sucesso a nível de afluência. Enquanto foi possível a realização de 
eventos culturais, o Novo Palco demonstrou a grande qualidade e a importância 
do setor na nossa comunidade.

A nível do apoio às empresas, em particular a restauração e similares, um 
setor igualmente fragilizado, utilizámos todos os nossos recursos à dispo-
sição nomeadamente a isenção do pagamento de taxas de ocupação de 
espaço público para a constituição de esplanadas. Também isentámos 
o pagamento de rendas para empresas e instituições instaladas em 
edifícios municipais.

No que diz respeito a apoios sociais, onde temos sido sempre 
pioneiros e inovadores, garantimos a alimentação de centenas 
de famílias durante o confinamento através da Ação Social Es-
colar, bem como programas específicos de reativação da econo-
mia. Temos à disposição dos munícipes a brochura “18 medidas 
de apoio à família” com toda a informação sobre os instrumen-
tos de apoio social e familiar disponibilizados pela autarquia.

Em estreita colaboração com as autoridades de saúde e juntas de 
freguesia, estamos no apoio direto à implementação da primeira fase 
plano nacional de vacinação que incide sobre munícipes mais vulneráveis 
e funcionários e utentes das IPSS, através da disponibilização de espaço (o 
Pavilhão Gimnodesportivo Municipal), apoio logístico e meios de transporte. No combate histórico à pandemia, que já dura 
há mais de um ano, nunca tivemos medo, mas sim respeito sempre com responsabilidade máxima. Nunca esquecerei até ao 
meu último suspiro de vida os heróis e as heroínas do nosso povo que nos ajudaram sem pedir nada em troca.

Em suma, a pandemia do Covid-19 veio sublinhar a importância do poder local na resposta a um sem número de desafios 
constantes e complexos. As autarquias são efetivamente estruturas fundamentais de suporte das gentes, das famílias, das 
instituições e das empresas. 

EDITORIAL

O Presidente da Câmara Municipal
Paulo Jorge Marques Inácio
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Após mais de um ano de combate à pandemia do COVID-19 (causada pelo 
novo coronavírus SARS-CoV-2) a Câmara Municipal de Alcobaça fez uso de 
todos os seus recursos para manter os munícipes em segurança.

Nos últimos meses, disponibilizou meios logísticos para apoio à primeira 
fase do plano de vacinação que abrangeu funcionários e utentes das IPSS, 
bombeiros, cidadãos com mais de 80 anos e com mais de 50 anos com pato-
logias associadas.

Setores muito afetados como a cultura ou a restauração foram alvo de medi-
das de apoio direto à sua atividade como, por exemplo, a realização do fes-
tival Novo Palco, exclusivo para artistas locais, ou a isenção do pagamento 
(entre abril e dezembro de 2020) de taxas de ocupação da via pública para 
a constituição de esplanadas.

Já este ano, em sede de reunião do executivo camarário e da Assembleia 
Municipal, foram aprovados apoios suplementares às instituições e coletivi-
dades do concelho, num montante global de 200 mil euros, para fazer face 
às crescentes despesas decorrentes desta pandemia.

“A Câmara Municipal está a desenvolver um trabalho em múltiplas 
frentes, procurando dar respostas eficazes aos grandes desafios que a 
pandemia trouxe a todo o mundo, e em concreto ao nosso território. 
Estamos plenamente cientes das dificuldades sentidas pelo povo alcoba-
cense, mas acreditámos sempre no seu espírito de luta e de perseverança 
que se revela no momento certo.” 

Um concelho cumpridor e solidário
no combate à Pandemia

Paulo Inácio, Presidente da Câmara Municipal 
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Autarquia apoia a DGS na 
implementação do plano
de vacinação

Zelar pela sustentabilidade
das coletividades e IPSS

Medidas Municipais

No passado dia 18 de janeiro deu-se início ao plano vacinação no 
concelho que, numa primeira fase, conforme as determinações da 
Direção-Geral da Saúde (DGS), incidiu sobre os lares e Institui-
ções Particulares de Solidariedade Social (IPSS); posteriormente a 
munícipes com mais de 80 anos e com mais de 50 anos com pato-
logias associadas e também às forças de segurança (PSP e GNR), 
Bombeiros, Profissionais de Saúde e docentes e não docentes.

Até ao início de abril, tinham sido administradas cerca de 5500 
vacinas no concelho. 

“A autarquia, com o apoio das juntas de freguesia, tem estado 
diretamente envolvida nesta operação de grande complexidade e 
magnitude fornecendo, através do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, todos os meios humanos e logísticos para garantir a sua boa 
execução. Disponibilizámos meios de transportes quer para enfer-
meiros quer para cidadãos, criámos um centro de vacinação, com 
cinco linhas de administração, no Pavilhão Gimnodesportivo de 
Alcobaça e estamos a envidar esforços para cumprir o Plano de 
Vacinação com eficácia”, garante o Presidente, Paulo Inácio.

No final de fevereiro, a Assembleia Municipal aprovou por una-
nimidade uma proposta também ela aprovada em sede de reu-
nião de câmara, para a atribuição de um “subsídio Covid-19” às 
instituições sociais, culturais e desportivas do concelho.

Ao todo serão atribuídos cerca de 200 mil euros para fazer face 
às crescentes despesas que são consequência direta dos efeitos 
nefastos que a pandemia causou às coletividades a nível de perda 
de rendimentos, manutenção de infraestruturas, recursos huma-
nos e logísticos, entre outras situações.

“Sabemos que estas entidades estão a passar por uma situação 
muito delicada que põe em causa a sua sobrevivência. Este apoio 
financeiro será também alargado às IPSS, consubstanciado em 
reduções nas tarifas de água, saneamento e gestão de resíduos 
sólidos urbanos”, afirma o edil.

Vacinação de utentes das IPSS

Ponto de vacinação de Alcobaça

Medidas económicas

A Assembleia Municipal de Alcobaça, sob proposta da Câmara 
Municipal, aprovou um conjunto de medidas de apoio ao teci-
do social e económico no âmbito da pandemia da doença CO-
VID-19. Entre as medidas aprovadas, consta a isenção total (até 
31 de outubro de 2021) do pagamento de renda para as insti-
tuições de âmbito social, cultural desportivo e recreativo insta-
ladas em espaços municipais, assim como os estabelecimentos 
comerciais instalados em espaços municipais. Estas coletivida-
des estão também isentas de pagamento das taxas relativas à 
ocupação de espaço público (esplanadas) até a mesma data.

“Tratam-se de medidas essenciais e de grande impacto no 
funcionamento das empresas e das instituições instaladas em 
edifícios municipais que deste modo se veem aliviadas de um 
importante encargo. A Câmara Municipal tem feito uso de to-
dos os seus recursos para apoiar a sociedade civil, implementan-
do um conjunto de ferramentas sociais e económicas de forma 
a minimizar os efeitos desta pandemia”, sublinha o Presidente 
da Câmara Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio.

Continuam em suspensão os cortes de fornecimento de água 
e possibilidade de obtenção de novas referências multibanco 
para faturas dos Serviços Municipalizados de Alcobaça com 
prazo expirado (Linha Azul – 808 206 416). De referir que no 
início da pandemia, em 2020, houve uma redução temporária 
das tarifas da água, saneamento e gestão de resíduos sólidos 
urbanos para famílias, empresas e IPSS.



»  confluência6

Destaque » Combate à Pandemia

Escolas de acolhimento e Ação Social 
Escolar para alimentar as famílias

Ensino à distância apoiado
pelo município

Educação

Imediatamente após o encerramento das escolas decretado em 
janeiro pelo Governo da República, o Município ativou, à se-
melhança do primeiro confinamento em março do ano anterior, 
uma rede de escolas de acolhimento para filhos de profissionais 
da linha da frente do combate à pandemia. 

No concelho de Alcobaça, o Centro Escolar de Alcobaça, a 
Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto e o Cen-
tro Escolar da Benedita foram os estabelecimentos indicados 
para receber alunos até aos 12 anos cujos pais sejam trabalha-
dores de setores essenciais ou inseridos na Ação Social Escolar, 
num total de 47 alunos em todo o concelho.

Também no âmbito da Ação Social Escolar, foi reforçado o 
serviço de fornecimento de refeições às famílias beneficiárias 
deste programa de apoio municipal. Até 12 março, foram for-
necidas mais de 6232 refeições numa média diária de 150, uma 
medida que apoia diretamente 215 alunos.

Na senda de garantir igualdade de acesso aos meios tecnológicos 
para o ensino à distância, o Município, em abril de 2020, pronti-
ficou-se a apoiar os alunos do concelho com a atribuição de 350 
tablets com internet incorporada e 112 pens de internet, numa 
iniciativa em parceria com a OesteCIM.

Esta medida permitiu que, neste segundo confinamento, entre 
janeiro e março de 2021, a grande maioria dos estudantes das 
escolas concelhias pudesse acompanhar as aulas online.

Paralelamente, foi feito um esforço contínuo por parte dos 
agrupamentos e autarquias (Câmara Municipal e Juntas de Fre-
guesia) no sentido de facultar por empréstimo computadores de 
bibliotecas, escolas e de outros serviços para acautelar situações 
de maior necessidade.

Task-Force para análise epidemiológica do concelho

Reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil Recolha de boletins de voto para as Presidenciais 2021

Task-Force para análise
e monitorização epidemiológica

Dadas as dificuldades sentidas na monitorização dos casos ati-
vos (e respetivo isolamento profilático) e contabilização dos casos 
curados, a DGS solicitou o apoio à Câmara Municipal que ime-
diatamente constituiu uma task-force, formada por técnicos de 
ambos os organismos. Esta equipa, a partir do Parque de Negó-
cios de Alcobaça, contactou os munícipes que testaram positivo, 
tornando mais eficiente a análise epidemiológica do concelho.

Desde dezembro de 2020 que esta task-force é responsável 
pelo acompanhamento dos casos ativos sempre numa lógica 
humana e de proximidade, o que para o edil, “é um trabalho 
absolutamente essencial e um contributo decisivo para o acon-
selhamento da população que testou positivo à COVID-19, par-
ticularmente na fase de grande aumento dos números que se 
verificou após a quadra natalícia. A redução dos números que se 
verificou posteriormente foi também graças à laboriosa entrega e 
dedicação destes técnicos.”

Foi ainda constituída uma equipa de emergência Covid que 
presta apoio ao nível de fornecimento de bens de primeira ne-
cessidade às pessoas que por determinação da autoridade de saú-
de estejam em quarentena ou em isolamento profilático e que 
não tenham uma rede de apoio familiar.

Estas equipas estão disponíveis 7 dias por semana, acompa-
nhando os casos de acordo com a sua evolução.
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Linha de apoio a famílias e empresas Guia Prático para Empresas
Nova Versão 2021

Grandes projetos para Plano de 
Recuperação e Resiliência

Programa de Apoio à Produção 
Nacional na Região Oeste

Intermunicipalismo em ação

Desde maio de 2020 que se encontra em funcionamento uma 
linha de atendimento a famílias e empresas da Região concebida 
pela Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM).

Esta linha de apoio (800 100 231 | dias úteis - 09h00-18h00) 
destina-se a:

• Micro, Pequenas e Médias Empresas do Oeste, suportada 
por um Gabinete de Apoio Especializado que procura dar 
respostas adequadas e em tempo útil que permitam aos em-
presários da Região Oeste assegurar a continuidade de negó-
cio e ajudar na sua recuperação;
• Famílias em situação de dificuldade e pretende disponi-
bilizar informação prática ao nível de moratórias, segurança 
social, direitos do consumidor, entre outras matérias.

Na última versão do Guia Prático para Empresas no âmbito da 
mitigação dos efeitos do COVID-19, a OesteCIM visa o apoio aos 
agentes económicos para que estejam informados sobre todas as 
novidades sobre o Programa APOIAR.PT (programa de apoio 
às empresas afetadas pela pandemia) e do Programa APOIAR 
RESTAURAÇÃO. 

No Guia poderá saber mais sobre o Programa APOIAR.PT em 
2021, nomeadamente:

• Novidades no âmbito do Apoiar.pt;
• APOIAR.PT 2021 - Extensão e reforço do apoio;
• APOIAR – micro e pequenas empresas (Reforço), para 
empresários em Nome Individual com contabilidade organi-
zada, assim como a micro e pequenas empresas;
• APOIAR – Médias empresas, para médias empresas e 
grandes empresas, com faturação inferior a € 50M;
• APOIAR + Simples, para empresários em nome individual 
em regime de contabilidade simplificada, com trabalhadores 
a cargo;
• APOIAR – Rendas, para empresários em Nome Individual, 
PME e grandes empresas com volume de negócios inferior 
a € 50M.

Os apoios relativamente ao programa APOIAR são cumuláveis 
entre si, assim como com outros apoios e incentivos de cariz pú-
blico. Devem, no entanto, no conjunto de todos os apoios, res-
peitar os limites comunitários aplicáveis. Saiba mais na página de 
internet da OesteCIM – www.oestecim.pt

No âmbito da consulta pública do Plano de Recuperação e Resi-
liência (PRR) promovido pelo Governo, a OesteCIM deliberou 
a inclusão de três projetos estruturantes para todo o território da 
comunidade:

1 – Eletrificação da Linha do Oeste de Caldas para Norte 
(abrangendo o concelho de Alcobaça);
2 – Futuro Hospital do Oeste (um investimento previsto na 
ordem dos 300 milhões de euros);
3 – Construção do IC11.

Estes projetos têm execução prevista até 2026.
O PRR é de aplicação nacional com recursos que ascendem a 

cerca de 14 mil M€ de subvenções. Um conjunto de reformas e 
de investimentos que visam retomar o crescimento económico 
sustentado do país e o reforço do objetivo de convergência com 
a Europa ao longo da próxima década. A OesteCIM promoveu no início deste ano candidaturas ao 

Programa de Apoio à Produção Nacional na Região Oeste, 
dirigido a micro e pequenas empresas do território do Oeste: 
Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, 
Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral 
de Monte Agraço e Torres Vedras. 

Eram elegíveis as Indústrias extrativas, Indústrias transfor-
madoras e Turismo.
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ENTREVISTA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

A pandemia trouxe uma nova realidade e obrigou a 
uma rápida adaptação. Quais os principais desafios 
enfrentados neste contexto? 
 

A pandemia do Covid-19 é um fenómeno global que nos afetou 
a todos de diversas formas. A Câmara Municipal assumiu as 
suas responsabilidades e envolveu-se na gestão da crise sanitá-
ria e na mitigação dos efeitos negativos sobre a economia local. 
Neste contexto em particular, é importante sublinhar que autar-
quia está hoje muito melhor preparada para atuar a este nível 
uma vez que conseguimos regularizar a sua situação financeira. 

Se a pandemia tivesse ocorrido no início das minhas funções 
enquanto presidente de câmara, em plena crise económica, as 
consequências seriam devastadoras. Durante estes 12 anos à 
frente dos destinos do Município deparámo-nos sempre com 
contextos adversos: crises económicas, crises pandémicas que 
dão azo a novas crises económicas e assim sucessivamente. São 
os desafios para os quais temos de estar preparados.

Quais os recursos investidos na resolução dos vários 
problemas gerados pela pandemia? 

 
Como já referi, a Câmara está muito mais preparada em ter-
mos de tesouraria para superar quer os obstáculos da pandemia 
quer as contingências normais e decorrentes das suas responsa-
bilidades. É graças a este trabalho de recuperação e de gestão 
financeira que conseguimos manter todas as grandes obras em 
curso (com recurso a fundos comunitários), e apoiar as institui-
ções e as empresas com isenções do pagamento de taxas e apoios 
financeiros num montante global de quase 1 milhão de euros.

Estamos em estreita colaboração com as autoridades de saú-
de no apoio às diversas fases da pandemia. Recordo que num 
período de grande escassez de meios de proteção individual dis-

Qual o papel das autarquias quer na gestão desta 
crise quer na resposta aos novos paradigmas da 
sociedade?

Uma autarquia deve ser o baluarte de todo um território. Foi 
com esse espírito que assumi as funções para as quais fui elei-
to. Procurei arrumar a casa, numa primeira fase, e lançar os 
alicerces para a regeneração urbana que estamos atualmente 
a implementar, apostando fortemente na manutenção da nossa 
rede viária e na requalificação da rede de cuidados de saúde 
primários do concelho.

Paulo Jorge Marques Inácio elogia a resiliência e a capacidade 
extraordinária dos alcobacenses para ultrapassar os momentos 
mais difíceis, como a atual pandemia do Covid-19.

tribuímos por todas as IPSS e unidades de saúde estes materiais 
muitos deles produzidos pelos nossos próprios meios.

Fornecemos as infraestruturas e os meios de transporte ne-
cessários para as primeiras fases de testagem dos funcionários e 
utentes das IPSS, e para o atual processo de vacinação. O Pavi-
lhão Gimnodesportivo Municipal de Alcobaça foi reconvertido 
inicialmente num hospital de campanha e agora está preparado 
com 5 linhas de vacinação no apoio direto a este processo.
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Qual a importância da relação entre Alcobaça e a 
Comunidade Intermunicipal do Oeste?

Sou um defensor acérrimo do intermunicipalismo e procurei 
sempre dar o meu contributo pessoal à dinamização de todo o 
Oeste, com ganhos para o concelho de Alcobaça. A OesteCIM 
tem sido uma entidade de gestão territorial essencial para dar 
resposta a um conjunto de necessidades que de resto se agudi-
zaram no contexto da pandemia, tornando-a ainda mais perti-
nente.

Graças à OesteCIM conseguimos ter disponíveis todo um 
conjunto de instrumentos de apoio às empresas e às famílias 
oestinas, nomeadamente a linha de apoio para fornecimento de 
informações úteis em matéria de fundos e candidaturas disponí-
veis para as empresas em dificuldade, de moratórias bancárias 
para famílias endividas entre outros exemplos.

Foi também através da OesteCIM que o concelho substituiu 
50% das suas iluminárias de rua com lâmpadas LED o que per-
mitiu uma poupança energética significativa e uma maior sus-
tentabilidade ambiental.

A cooperação institucional é essencial a todos os níveis, parti-
cularmente no período difícil que estamos a atravessar.  

Quais são para si as principais caraterísticas do 
povo alcobacense que sobressaíram nesta crise?

Ao longo de mais de uma década ao serviço dos alcobacenses, 
fui testemunha da sua capacidade extraordinária de superação 
e do seu espírito solidário. São estes traços de personalidade 
que fortalecem uma comunidade e a tornam mais resiliente aos 
diversos contextos adversos.

Foram sem dúvida um motivo de grande orgulho, de inspiração 
e de responsabilização para a nossa ação política e estratégica. 

Estamos também na linha da frente no investimento em pro-
jetos ambientais. Estamos a pedonalizar todo o rio Alcoa numa 
experiência de valorização ambiental sem paralelo a nível na-
cional e mesmo internacional. Investimos na limpeza dos nossos 
rios mantendo a regular curso da água. A qualidade do nosso 
serviço de fornecimento de água potável e de gestão de resí-
duos tem sido distinguida pelas entidades reguladoras. Fomos 
inclusive recentemente considerados o município do Oeste que 
mais investe em projetos de natureza ambiental o que é um justo 
reconhecimento do nosso pensamento estratégico a este nível.

Em matéria de apoios sociais, temos um mote único que con-
duz a nossa ação desde o início: garantir a igualdade oportu-
nidades e direitos a todos os munícipes. Fomos dos primeiros 
municípios do país a ceder manuais e materiais escolares, um 
exemplo que o Governo adotou e implementou a nível nacional, 
mas apenas para os manuais. A Câmara manteve esta política, 
garantindo a gratuidade dos materiais escolares do 1ª ao 6ª ano 
de escolaridade, com perspetiva de se alargar a outros níveis 
de ensino. Estamos a apostar no incentivo à natalidade como 
estratégia de fixação de munícipes e mitigando de alguma forma 
um problema estrutural da sociedade global.  Estes são apenas 
alguns exemplos das respostas que desenvolvemos.



»  confluência10

Projetos estruturantes em curso

Alcobaça prepara-se para o futuro

Consciente do papel fulcral do setor da construção civil para a economia local e nacional, a autarquia 
manteve em curso todos os grandes projetos estruturantes para o concelho. Em fevereiro deste ano 
começaram as obras da Zona Empresarial da Benedita (conhecida como ALEB) e do futuro pavilhão mul-
tiusos de Alcobaça.

Outros grandes projetos como a requalificação da Avenida Prof. Prof. Eng. Joaquim Vieira Natividade 
(Alcobaça) e da Avenida Rainha Santa Isabel (Pataias) estão perto do seu términus o que representa um 
desenvolvimento significativo das principais vias urbanas do concelho.

Mais e melhores acessibilidades, requalificação de equipamentos culturais e das principais artérias ur-
banas do concelho, criação de novos espaços para instalação de empresas procurando estimular o em-
preendedorismo e a economia, pavimentação das estradas, melhoria dos sistemas de fornecimento de 
água e um novo centro escolar são alguns dos muitos projetos em curso ou em avançado estado de 
desenvolvimento.

São projetos de grande importância estratégica cujo impacto não se circunscreve aos limites do concelho 
de Alcobaça, procurando transcendê-los numa lógica territorial mais abrangente.

Destaque » Grandes obras

Projeto Mobilidade Suave entre Alcobaça e Nazaré
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Mobilidade Suave – projeto aprovado

Da nascente à foz: uma experiência total

O dia 28 de dezembro de 2020 foi um dia histórico, tendo sido 
aprovado em sede de reunião de Câmara de Alcobaça e Nazaré o 
projeto de execução da Mobilidade Suave, assim como a minuta 
de protocolo entre os dois concelhos.  A união entre Alcobaça 
e Nazaré é recuperada nesta candidatura que foi recentemente 
submetida no âmbito do programa Centro 2020 (estando incluída 
nas ações que compõe o PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável).

Trata-se de um projeto para um percurso pedonal com ciclovia 
entre a cidade de Alcobaça e a vila da Nazaré, utilizando as mar-
gens do rio Alcoa como elemento de ligação entre os dois conce-
lhos. “A mobilidade suave é seguramente um dos maiores e mais 
relevantes projetos para o território dos antigos Coutos de Alco-

O Projeto de Mobilidade Suave e o Parque Verde (inaugurado 
em 2019) são parte integrante de uma ampla estratégia de mo-
bilidade sustentável que perspetiva a pedonalização integral do 
rio Alcoa, numa experiência única, sensorial e imersiva ao longo 
de 16 km, desde a nascente até à foz.

O troço entre Chiqueda e o Parque Verde (2200 metros de 
extensão) está a ser objeto de um projeto próprio, uma outra 
fase desta estratégia global, que respeita esta matriz de ligação 
nascente-foz. 

Estão ainda previstas algumas propostas de requalificação e 
reabilitação de determinadas unidades operacionais entre as 
quais: criação de um Centro Interpretativo do Sistema Hidráu-
lico, com zona de receção e de aluguer de bicicletas; o Moinho 
da Mãe de Água (Chiqueda de Cima); Moinho do Canal, Açude 
Cisterciense e Levada (Chiqueda de Baixo); Moinho do Paren-

Grandes obras » Destaque 

baça cujo potencial turístico é tão relevante quanto a melhoria 
da qualidade de vida dos alcobacenses e dos nazarenos”, defende 
Paulo Inácio.

O percurso com 14 km (com 11 travessias entre margens) ini-
cia-se num dos aglomerados urbanos quer seja na cidade de Alco-
baça ou na vila da Nazaré, onde serão criados Interfaces com um 
parque de estacionamento e dispensador de bicicletas, estando 
também prevista a criação de um transporte elétrico regular (e 
ambientalmente sustentável).

Troço entre Chiqueda e o Parque Verde

te (Chiqueda de Baixo) e o Açude junto do Museu do Vinho.
Ao longo deste troço ainda serão assinalados pontos de inte-

resse, tais como: a Ponte de Pedra, a Antiga Granja de Chique-
da e a Ponte Nova.

Paulo Inácio recorda que “a relação entre os monges cister-
cienses e a água está amplamente evidenciada pela localização 
dos seus mosteiros, sempre próximos dos rios onde podiam 
aplicar suas inovadoras técnicas agrícolas. Este projeto procura 
invocar este legado cisterciense trazendo-o para o século XXI, 
preservando-o e a modernizando-o.”

Com a intervenção neste troço do rio Alcoa, acrescido de al-
gumas intervenções pontuais dentro da cidade e sem esquecer o 
projeto de Mobilidade Suave torna-se possível acompanhar o rio 
Alcoa ao longo de todo o seu percurso, desde a nascente até à foz.

Projeto co-financiado:

Nascente do rio Alcoa - Chiqueda
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Destaque » Grandes obras

Entrada nobre da cidade
Encontram-se em fase avançada as obras de requalificação da 
Avenida Prof. Eng. Joaquim Vieira Natividade, uma em-
preitada que irá desenvolver uma das principais entradas (nor-
te) da cidade de Alcobaça.

Orçada em €2.322.417,45, e comparticipada em €832.634,54, 
a obra irá reconfigurar o atual perfil de circulação da avenida, 
favorecendo a sua pedonalização com alargamento dos passeios 
e tornando mais segura a sua circulação automóvel com maior 
controlo da velocidade, sinalização adequada e amplo parquea-
mento numa considerável transformação paisagística.

“Estamos a envidar todos os esforços para que esta obra seja 
realizada com o mínimo de constrangimentos possível. A popu-

Requalificação da Avenida Prof. Eng. Joaquim Vieira Natividade

lação está a ser previamente avisada dos trabalhos a executar 
e quaisquer cortes de redes são prontamente articulados com 
a fiscalização, com conhecimento antecipado de munícipes e 
comerciantes. Todos os acessos aos edifícios são mantidos dia-
riamente. Esta é uma das obras mais importantes a nível de 
regeneração urbana que mantivemos intacta no contexto da 
pandemia, por forma a garantir a manutenção da atividade eco-
nómica”, garantiu o Presidente.

Mudança do adutor de água Chiqueda-Moleanos

Em fevereiro iniciou-se a mudança do adutor de fornecimen-
to de água no troço Chiqueda-Moleanos, uma empreitada que 
constitui a 3ª fase da obra “Subsistema de Chiqueda – Liga-
ção da rede de água em alta, à baixa”. 

Após a criação do reservatório de Carris e da construção dos 
troços de ligação entre o adutor em alta e os reservatórios da 
Gafa e Maiorga, procedeu-se agora ao fecho do sistema de 
abastecimento de água a partir de Chiqueda, com uma indis-
pensável remodelação de uma das elevações mais importantes: 
o adutor/distribuidor para Moleanos. 

O sistema anterior, além de não permitir elevar o caudal 
necessário para toda a rede, denotava elevadas pressões que 
provocam muitas roturas, com as consequentes paragens no 
fornecimento de água, infiltrações de detritos na água potável, 
elevadas perdas de água e gastos de energia muito elevados. 

Esta alteração é muito importante para o bom funcionamento 
deste subsistema.

Subsistema de Chiqueda - Ligação da rede de água em alta, à baixa

Projeto co-financiado:
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Sangue novo na artéria principal de Pataias
Está praticamente terminada a requalificação da Avenida Rainha 
Santa Isabel, a artéria central da União das Freguesias de Pataias 
e Martingança, cuja intervenção vinha sendo revindicada pelos fre-
gueses há décadas.

A obra, a inaugurar brevemente, visa a introdução de melhorias 
significativas a nível de eficiência na circulação automóvel, no-
meadamente, a criação de uma rotunda oval  que irá dispensar o 
uso de semáforos. Perspetiva-se igualmente uma maior capacida-
de de estacionamento, sendo agora estes espaços perpendiculares 
e afastados dos prédios.

A empreitada de requalificação da Avenida Rainha Santa 

Requalificação da Avenida Rainha Santa Isabel

Isabel representa um investimento de 1 milhão de euros, num 
projeto que prevê a manutenção do eixo da EN-242, desde a 
rotunda da fonte luminosa até à  nova rotunda oval.

Paulo Inácio destaca a necessidade absoluta desta interven-
ção tratando-se de “uma das principais vias rodoviárias do con-
celho, quer a nível turístico, pela sua ligação direta às praias do 
norte do concelho e à Nazaré, quer a nível industrial pela sua 
ligação às empresas de moldes instaladas na Martingança. Esta-
mos convictos no aumento dos índices de qualidade de vida da 
união de freguesias através desta empreitada muito merecida 
pela comunidade local.”

Grandes obras » Destaque 

Novo Centro Escolar em curso
As obras do Centro Escolar de Alfeizerão foram recente-
mente retomadas, após a superação dos obstáculos contratuais. 

Avaliado em €2.464.567,62 e com um custo para a autarquia 
de €785.163,62, o Centro Escolar terá um conjunto de espaços 
e valências modernos e com eficiência energética. Destaque 
para as seguintes características deste equipamento:

• Mais de 9 mil metros quadrados de área total requalificada; 
• 8 salas de aula; 
• Capacidade para 192 alunos;
• Campo de jogos e pátio de recreio interno com potencial 
para fruição pública;
• Biblioteca.

“Este novo centro escolar será dimensionado de acordo com 
o perfil demográfico da região, ou seja, não vamos incorrer no 
risco de criar estruturas maximalistas e sobredimensionadas. O 
centro escolar de Alfeizerão responderá às necessidades reais 
da região sem exageros ou ambições desmesuradas”, sublinhou 
o presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio.

Projeto co-financiado:

Centro Escolar de Alfeizerão - Projeto

Centro Escolar de Alfeizerão - Obra
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Destaque » Grandes obras

Obra-charneira com alicerces lançados 
Após a assinatura dos contratos de empreitada, realizados em novembro último, referentes às obras do 
Pavilhão Multiusos e da Zona Empresarial Responsável da Benedita (conhecida como ALEB), e da obten-
ção dos respetivos vistos do Tribunal de Contas, a Câmara Municipal deu início, em fevereiro, a ambas as 
obras, com conclusão prevista para o ano de 2022.

“Trata-se de duas obras referenciais que abrem novas perspetivas de futuro em matéria de atratividade, 
investimento e empregabilidade do concelho de Alcobaça, mas cujo impacto alarga-se a um território bem 
mais vasto. O Pavilhão Multiusos constituirá toda uma nova valência a nível de capacidade organização 
de grandes eventos desportivos, culturais, políticos e sociais. Por sua vez, a ALEB irá satisfazer finalmente 
uma justa reivindicação da freguesia com mais de 30 anos, representando uma excelente oportunidade 
quer para a reordenação territorial do tecido empresarial da região, quer para potenciar o espírito em-
preendedor que tão bem caracteriza os beneditenses”, afirma o Presidente da Câmara Municipal.

A ALEB é uma das mais antigas revindicações da Benedita, fre-
guesia de perfil industrial e empreendedor onde estão instaladas 
várias empresas de craveira nacional e internacional, que dão 
cartas em diversos setores como a cutelaria, o calçado, a marro-
quinaria, a extração da pedra, entre muitos outros. 

A ordenação do tecido industrial da freguesia é, pois, um de-
sejo de décadas por parte dos empresários que agora será con-
solidada naquela que será a maior obra de sempre da Câmara 
Municipal de Alcobaça: €7.833.397,21 de investimento total, 
comparticipada pela autarquia em €4.390.508,66.

Ao longo dos últimos anos, o projeto foi superando difíceis 
etapas e procedimentos burocráticos, obtendo pareceres favo-

Área de Localização Empresarial da Benedita (ALEB)

Pavilhão Multiusos e Zona Empresarial Responsável da Benedita

ráveis de todos os organismos responsáveis pelo licenciamento 
ambiental e gestão territorial, nomeadamente a CCDR-LVT, as 
Infraestruturas de Portugal, o Instituto de Conservação da Natu-
reza e das Florestas e a Agência Portuguesa do Ambiente. 

Localizada na Quinta da Serra (junto ao IC2, na Benedita), 
a ALEB conta com uma área de 53,7 hectares dividida em 73 
parcelas que se destinam à instalação de indústria, logística, ar-
mazenagem, comércio e serviços.

Projeto co-financiado:
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Pavilhão Multiusos de Alcobaça 
Orçado em €4.759.400,00 (cabendo à autarquia o pagamento de 
€1.819.594,49), o projeto de “Reabilitação e Refuncionali-
zação do Edifício do MercoAlcobaça” surge como resposta 
a duas intenções distintas: a requalificação do MercoAlcobaça, 
um espaço degradado e pouco dignificante, e a dotação de um 
espaço multifuncional que permita a realização de espetáculos, 
congressos empresariais, encontros, conferências, torneios inter-
nacionais, feiras e exposições, apresentações comerciais, e, entre 
outras iniciativas, como a realização da Feira de São Bernardo 
com a dignidade que esta secular feira merece.

Com uma localização privilegiada junto à entrada norte da ci-
dade, ocupando uma área total de aproximadamente 3ha e com 
5000m² de área coberta. O projeto visa renovar todo o edifício 
melhorando as suas condições de conforto e de isolamento tér-

mico e acústico e conferindo-lhe uma nova imagem, mais nobre 
e contemporânea.

Para a polivalência e versatilidade do espaço, serão instaladas 
bancadas amovíveis, libertando área para a realização de feiras, 
exposições ou espetáculos. Com as bancadas abertas a nave po-
derá albergar até 2226 lugares sentados, correspondendo a 472 
lugares na bancada nascente, 478 na bancada poente e 1276 
lugares na plateia, neste número já estão incluídos 16 lugares 
reservados para pessoas em cadeira de rodas. Com as bancadas 
recolhidas, a área livre aumentará permitindo a realização de ex-
posições e concertos ou outros eventos com os lugares em pé. 
Neste caso o número de espectadores poderá ascender aos 5400.

Projeto co-financiado:
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Aconteceu

Festival Novo Palco

outubro a dezembro 2020

Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro
Centro Cultural Gonçalves Sapinho

32 projetos | 150 artistas (ver página 38)

01.10 – R’B&Mr.SC

17.10 – Jogo de Espelhos - Um reflexo de Pessoa por A Corda

12.11 – Papagaya

14.11 – Ruben Palmeira

24.10 – Hugo Trindade Trio

07.11 – Não há assassinos no paraíso por Gambuzinos com 1 pé de fora

27.11 - Canções de Quarto  por Churky

28.11 – Máquina do Tempo por Cacella Brass 04.12 – Henrique Seira 05.12 – Sonhos & Saudades  por João Paulo Ferreira
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14.11 – Ruben Palmeira

21.11 – Elas por Teatro da Transformação 

27.11 – Elana & Fabiana

24.10 – Hugo Trindade Trio 31.10 - Abismo por Ala D’Artistas – Associação Cultural e Artística

05.12 – Sonhos & Saudades  por João Paulo Ferreira 11.12 – Daniel Bernardes’ Crossfade Ensemble 12.12 – Plastic People

10.12 – Gala de Ópera de Alcobaça por Dynamic Stage – Art Association
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Opinião

Alcobaça fica entre a serra e o mar, sendo um território marcado 
por paisagens agrícolas, mato e floresta. Teve como epicentro 
de desenvolvimento o Mosteiro de Alcobaça, hoje património 
de enorme valor cultural e turístico. Deixou às suas gentes um 
conhecimento significativo na fruticultura, de que se destaca a 
marca “Maçã de Alcobaça”, e tem dado provas na agricultura, 
com os produtos hortícolas e a pecuária (em especial a raça au-
tóctone “porco malhado”), a vitivinicultura, olivicultura e pro-
dução de cereais. 

Neste contexto, há fortes razões para se entender a gastrono-
mia como motor de criatividade do concelho. Em primeiro lu-
gar, pela produção e transformação dos produtos da terra. Estas 
atividades têm-se traduzido não só na criatividade gastronómi-
ca como também artesanal e industrial da tecelagem, cerâmica 
e cutelaria. Em segundo lugar, pela investigação e formação, 
de que tem resultado toda uma geração de fruticultores. Por 
último, pela vanguarda tecnológica e de organização de meios 
de produção.

A evolução da concelho esteve sempre imbuída de um forte 
espírito criativo, na transformação e adaptação do nosso legado, 
tendo os produtos da terra um lugar de destaque: os cereais que 
dão o pão, as merendeiras, os coscorões, as filhoses, os biscoitos 

A demografia no concelho de Alcobaça apresenta sinais preo-
cupantes, mostra uma quebra de mais de 3.000 habitantes em 
7 anos, passando de 56.693 em 2011 para 53.641 em 2018, tal 
realidade deve-nos merecer a máxima atenção. 

Não podemos continuar a dar prioridade ao acessório e a dei-
xar para segundo plano o essencial. Devemo-nos focar em pro-
jectos que promovam a fixação de pessoas! Não é demais repetir 
o que para mim são as prioridades para o concelho:

A aposta em curso na Área Industrial de Benedita é asserti-
va, apenas se lamenta os anos que se perderam neste projec-
to crucial para a zona sul do concelho. Mas esta determinação 
não pode ficar circunscrita a este projecto, deve ir mais além 
e chegar à ampliação da Zona Industrial das Alvas em Pataias. 
Um projecto adiado há décadas. Considero esta zona industrial 
estratégica para a zona norte do concelho, como forma de estan-

Da serra ao mar, através da gastronomia

Apostar nas empresas!

Inês Silva, Vereadora

Carlos Bonifácio, Vereador

e os bolos variados; o mel, a amêndoa e as nozes da doçaria con-
ventual; a bolota que alimenta o Malhado de Alcobaça, cuja con-
feção tem convocado a maçã; o frango na púcara; as conservas, 
as peras em calda, as compotas, os sumos de fruta naturais e os 
licores, honrados pela Ginja de Alcobaça; os vinhos, cuja impor-
tância fez Alcobaça herdar o maior Museu Nacional do Vinho. 

A tradição chega aos dias de hoje pelos vínculos entre a paisa-
gem, os bens alimentares e as pessoas. Da recolha de produtos 
naturais fez-se a ponte não só para a indústria agroalimentar 
mas também para o desenvolvimento comunitário, devido ao 
forte interesse por uma gastronomia associada a outras verten-
tes, nomeadamente musicais, etnográficas e artesanais. 

O legado gastronómico deixado pelos monges de Cister, cam-
po criativo por excelência de associações culturais, escolas e 
agentes económicos e turísticos, tem tido enorme importân-
cia na coesão territorial, dado promover novas relações entre 
o espaço urbano de Alcobaça e as suas treze freguesias, que 
ora constituem polos industriais ora polos rurais. Face a tal di-
versidade, posicionar o espaço urbano da sede do concelho e 
os outros espaços no quadro da gastronomia criativa permitirá 
eliminar obstáculos, num esforço de união de gentes e saberes.

car a “fuga” de pessoas. Não esqueço também a conclusão das 
infra-estruturas da zona industrial dos Calços na Martingança.

A zona Industrial do Casal da Areia encontra-se nesta altura a 
80% em termos de ocupação de lotes. O Município deve pensar 
antecipadamente numa solução de futuro que passe pela sua 
ampliação sob pena de ter um grave dissabor a breve prazo.

O município é proprietário de vastos terrenos na cidade de 
Alcobaça devidamente infra-estruturados é importante que os 
coloque no mercado imobiliário, rompendo com a ausência de 
oferta de habitação nova na sede do concelho, ganhando desta 
forma escala em número de habitantes.

Estas são algumas das propostas que tenho apresentado nos 
últimos anos como contributos para o concelho de Alcobaça que 
apesar de se situar no litoral dá sinais de interioridade em ter-
mos de população.

SAIBA MAIS
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Obras Proximidade

Nova vida para Estação Rodoviária da cidade

Em fevereiro, encetaram as obras de remodelação e moderniza-
ção da Estação Rodoviária de Alcobaça, junto ao Cine-Tea-
tro de Alcobaça, que estará encerrada para até ao final de maio, 
e que dotará a cidade de um verdadeiro terminal rodoviário.

Os cais de embarque/desembarque para o transporte público 
passam a localizar-se junto ao Mercado Municipal e à Caixa de 
Crédito Agrícola, numa zona habitualmente usada para estacio-
namento de autocarros turísticos. Ficarão sempre reservados 2 
a 3 lugares para autocarros turísticos neste mesmo espaço.

Foi também colocado no passeio junto a esses cais de em-
barque/desembarque um contentor que servirá de bilheteira e 
ponto de informações.

O remanescente da frota de autocarros encontra-se, durante 
este período, numa zona de estacionamento do parque da Cova 
da Onça.

Limpeza dos rios Alcoa e Baça
A autarquia procedeu no final de 2020 à limpeza e desmatação 
das margens dos rios Alcoa e Baça, assim como poda de restru-
turação das árvores que estavam a obstruir o leito do rio e/ou 
em risco de queda mais precisamente entre a zona da Levada 
e a Fervença.

Decorreu ainda no passado mês de março, a limpeza do leito 
da Levada no troço que se estende ao longo do Parque Verde.

“Este é um trabalho de manutenção que se impõe por ques-
tões ambientais e de segurança. O rio Alcoa é estruturante na 
dinamização sustentável do território, com destaque para o 
Parque Verde e para o projeto da Mobilidade Suave entre Al-
cobaça e Nazaré. A preocupação ambiental da autarquia está 
de resto bem fundamentada nos dados mais recentes do INE 
que confirmam Alcobaça como a Câmara do Oeste que mais 
investiu na área do ambiente e a única Câmara do Oeste acima 
da média nacional”, afirma o Presidente da Câmara Municipal.

O Parque Verde, inaugurado a 21 de abril de 2019, devolveu 
o rio Alcoa à cidade, respeitando o património ambiental e o le-
gado cisterciense, reforçando a qualidade de vida da população.

Manutenção do património ambiental

A Estação Rodoviária, projeto de Camilo Korridi, utilizado em 
várias cidades, revela algumas influências da Art Deco, passan-
do posteriormente para uma postura de modernidade. A gare 
“Os Capristanos”, como era conhecida, erguida em 1956, apre-
senta à época uma imagem completamente voltada para as no-
vas tendências do movimento moderno.
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Obras Proximidade

Autarquia apoia iniciativa da comunidade local

O projeto Rota da Granja da Abadia pretende requalificar e pre-
servar o território natural a poente da Vila de Turquel, na zona da 
Fonte da Vila, nomeadamente a sua imensa massa florestal, nascen-
tes, ribeiros, caminhos antigos, edificações e hortas, procurando a 
revisitação e celebração das raízes comunitárias e identidade local.

Uma aspiração antiga que finalmente se materializa, resultado 
de uma tripla parceria entre a sociedade civil através da Associação 
para a Defesa do Património de Turquel - ADEPART, a Junta de 
Freguesia, promotor oficial do projeto, e a Câmara Municipal atra-
vés do seu alto patrocínio e apoio à sua concretização.

Neste âmbito, foi aprovada uma candidatura para apoio de 
fundos europeus do Programa Portugal 2020, medida 10.2.1.6 - 
Renovação de aldeias, no valor de 198.975,00 euros, que pela sua 
qualidade e interesse público foi aprovada pelo júri de avaliação 
em 99,3% do valor solicitado, sendo 80% do valor a fundo perdido, 
aproximadamente, 160 000 euros.

Rota da Granja da Abadia

O Mercado de Alfeizerão beneficiou recentemente da recons-
trução praticamente integral da cobertura e da estrutura do seu 
telhado.

Devido à proximidade do mar, a infraestrutura padecia de 
corrosão e salinização das estruturas. Procedeu-se igualmente à 
remoção das placas de fibrocimento conforme a determinação 
legal vigente.

Mercado de Alfeizerão com novo telhado

As obras, orçadas em cerca de 70 mil euros, iniciaram-se em 
finais de agosto de 2020, tendo os vendedores tido a oportuni-
dade de continuar o seu trabalho nas imediações exteriores até 
ao seu regresso às instalações interiores, no início de janeiro do 
corrente ano.

O Mercado de Alfeizerão foi inaugurado em 1983.

Projeto co-financiado:
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As obras de requalificação do Museu do Vinho de Alcobaça, o 
maior e o mais completo museu dedicado à vitivinicultura de di-
mensão nacional, estão em fase de conclusão, estando a sua inau-
guração agendada para 18 de maio.

A empreitada avaliada em €444.115,03, com a comparticipação 
municipal de €189.115,03, está inserida na primeira fase do Pla-
no Estratégico de Desenvolvimento Urbano, com financiamento 
comunitário.

O edifício que integra a Destilaria e Armazém das Aguarden-
tes beneficiará de uma intervenção mais profunda que passa 
pela ligação entre os dois espaços criando um mesmo complexo 
museológico.

A obra contempla também a Adega dos Balseiros com obras 
de melhoria estrutural do edifício nomeadamente a cobertura, 
fachada e acessos. A Adega manterá essencialmente a mesma 
configuração, mas irá beneficiar de uma renovada capacidade de 
acolhimento de eventos e exposições, de resto uma das principais 
utilizações daquele espaço.

“O Museu do Vinho é um equipamento cultural e histórico do 
concelho com assinalável projeção. A sua requalificação revelava-
-se absolutamente imperiosa para conferir mais conforto e digni-
dade aos milhares de visitantes que antes da pandemia o procu-
ravam e acarinhavam. Estamos convictos que estas significativas 
melhorias irão gerar mais-valias e reforçar a notoriedade deste 
edifício histórico e carismático”, sublinha o Presidente da Câmara.

Museu do Vinho renovado

Obras no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça 

As obras de restauro e de requalificação que estão a decorrer no 
Mosteiro de Alcobaça anunciam uma nova era. 

A limpeza e a conservação da fachada levada a cabo pela Di-
reção-Geral do Património Cultural deverá estar pronta no ve-
rão. Por outro lado, as obras no Claustro do Rachadouro para o 
futuro Hotel do Mosteiro de Alcobaça, obra a cargo do Grupo 
Visabeira com projeto do arquiteto Souto Moura, também estão 
em fase de conclusão. Todas estas alterações no espaço envol-
vente, que também inclui o Jardim do Obelisco, estão a mudar 
a perspetiva deste espaço. “Anuncia-se uma fase de mudança e 
de reencontro do Mosteiro com todos nós. Os alcobacenses e 
visitantes podem estar cada vez mais orgulhosos desta joia na-
cional”, destaca o Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça.

Com cerca de 900 anos de história, o imponente Mosteiro de 
Alcobaça, classificado como Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1989, é um dos mais belos testemunhos da ar-
quitetura cisterciense de toda a Europa.

Obras Proximidade

O reencontro anunciado com a população

Projeto co-financiado:
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Alguns alcatroamentos 
recentemente concluídos

Obras Proximidade

Alcobaça e Vestiaria - Rua General Humberto Delgado

Alcobaça e Vestiaria - Rotunda da Fundação Maria Oliveira

Alfeizerão - Casal Pardo

Alfeizerão - Vale do Paraíso - Rua do Campo

Vimeiro - Eiras - Beco do MúsicoAljubarrota – Chãos

Alcobaça e Vestiaria - Rua Eng. Joaquim Vieira Natividade

Alfeizerão – Macarca

Coz, Alpedriz e Montes - Vale das Arcas

Coz, Alpedriz e Montes - Novos rails
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Obras Proximidade

Coz, Alpedriz e Montes - Alto do Varatojo

Vimeiro - Eiras - Beco do Músico

Coz, Alpedriz e Montes - Rua de São Miguel

Turquel - Orjo

Vimeiro - Vigia - Rua dos Pires
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Agência de Desenvolvimento

Perante as contingências relacionadas com a pandemia do Co-
vid-19, a Câmara Municipal de Alcobaça realizou, de 26 de no-
vembro a 1 de dezembro, uma “Edição Especial Doces & Licores 
Conventuais – nas casas alcobacenses com tradição na Mostra”.

Como forma de celebrar duas das marcas identitárias mais 
próximas do coração dos alcobacenses (a doçaria e os licores con-
ventuais), e mantendo bem vivos o espírito e a dinâmica empre-
sarial e turística do evento, o Município de Alcobaça associou-se 
às casas do concelho com maior tradição e presença regular na 

Edição Especial Doces & Licores Conventuais 2020

Porque é que os Doces e Licores Conventuais estão tão próximos da 
identidade alcobacense?
António Valério Maduro

A valorização das identidades e culturas alimentares entrou definiti-
vamente na ordem do dia. O turismo gastronómico e o enoturismo tor-
naram-se alavancas do desenvolvimento local e regional. Nesta linha 
de entendimento, salvaguardar a identidade cultural implica garantir 
a autenticidade da herança evitando o efeito perverso do fenómeno 
artificial da turistificação.

Alcobaça cresceu à sombra do mosteiro e a longa duração dos monges 
brancos no território deixou marcas culturais profundas, um património 
material e imaterial singular que cumpre valorizar e potenciar.

Estimular a nossa economia em tempo de pandemia

mostra que proporcionaram um conjunto de novidades e ofertas 
especiais (nas próprias casas), durante os dias do evento.

“Em tempo de pandemia, todos os incentivos à atividade 
económica, particularmente este sector carismático e muito 
próximo da identidade do concelho, são necessários. A Câmara 
Municipal ajudou de forma simbólica, apelando aos munícipes 
para o consumo destes produtos numa lógica de apoio à econo-
mia local”, explica o Presidente da Câmara Municipal.

Os mosteiros cistercienses estão associados à criação de vinhos, des-
tilados e licores. Em Alcobaça produziam-se vinhos brancos, vermelhos, 
vinhos de feitoria e aromatizados, nomeadamente com mel, licores 
(nomeadamente de ginja) e destilados. Destacam-se os vinhos das en-
costas de Aljubarrota que, como os demais, recebiam arrobe (geleia de 
mosto), produto que ajudava a elevar o grau alcoólico e a conservação, 
para além de os adoçar e maçãs camoesas que os frutavam. Os vinhos 
podiam ser confecionados com anis, rosmaninho ou absinto, fervidos 
com canela, cravo, noz-moscada, pimenta, receber almíscar e âmbar. Os 
vinhos melhorados (vermutes) tinham consumo em festas e banquetes.

A produção de doces e geleias de frutas era entregue pelo mosteiro 
a doceiras da região. Doces de laranja, cidrão, pêssego, abóbora e figo 
eram os mais requisitados. William Beckford, o excêntrico aristocrata 
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Agência de Desenvolvimento

A Câmara Municipal está a trabalhar na elaboração de uma can-
didatura à Rede de Cidades Criativas da UNESCO - no âmbito 
da Gastronomia, que será submetida em junho do corrente ano. 

A proposta evidenciará os ancestrais pergaminhos gastronómi-
cos do concelho (doçaria conventual, licor de Ginja, fruticultura, 
vinho, pão, entre muitos outros) e na forma criativa como estes se 
manifestam no presente através da transformação alimentar, da 
realização de eventos culturais de grande escala (Mostra Interna-
cional de Doces e Licores Conventuais) e das indústrias de pro-
dução de utensílios essenciais à culinária (cerâmica e cutelaria). 

Para o Presidente da autarquia, ”Alcobaça tem vindo a afirmar-
-se com um conjunto de atividades relacionadas com a investi-
gação, a produção e transformação de produtos alimentares que 
se tornaram referência regional e nacional. Inspiradas na valo-
rização dos produtos endógenos e na procura da integração da 
herança dos saberes e práticas da tradição cisterciense e popular, 
as instituições e empresas ligadas à gastronomia criaram um ver-
dadeiro domínio criativo que por sua vez serviu de motor para 
um importante leque de produções artesanais e industriais auxi-

Candidatura à Rede das Cidades Criativas da Unesco 
no campo da Gastronomia

liares da mesa e da confeção e conservação dos produtos, que vão 
desde a olaria, a faiança e o vidro, passando pelo têxtil (tecelagem 
e estamparia), a cutelaria e o processamento conserveiro.”  

No domínio cisterciense (do século XII ao século XIX) foi-se 
fundamentando um planeamento eficaz do sistema produtivo 
que tirava da terra e do mar a qualidade e a quantidade dos pro-
dutos (o mel, os cereais, as frutas, o peixe, a carne, as hortas) 
que os monges agrónomos necessitavam. O consequente cresci-
mento demográfico do território desenvolveu a necessidade de 
inovação permanente.

Também o legado científico de Manuel e Joaquim Vieira Nati-
vidade é tido em devida conta dado o seu papel fundamental no 
impulsionamento dos setores da silvicultura e particularmente 
da fruticultura, que se tornou símbolo gastronómico identitário 
desta região. 

O dossier de candidatura está a ser concebido em parceria com 
o Politécnico de Leiria mediante um protocolo com esta pres-
tigiada instituição de ensino superior que irá contribuir com o 
know-how dos seus investigadores.

inglês que visita o mosteiro em 1794, menciona a fruta escorrida que 
designa por “candied apricots and oranges”. A pera e a abóbora coberta 
(em calda de açúcar) também entram no consumo festivo.

O arroz doce e o manjar branco são presenças regulares nas festivida-
des litúrgicas (na 5ª Feira Santa, na consoada de véspera de S. Bernar-
do) e no serviço da hospedaria. O manjar de língua de vaca também é 
mencionado na documentação monástica. A importação dos designados 
actualmente por doces conventuais trazia ao mosteiro os bolos de Al-
moster e as morcelas de Arouca.

Julia Pardoe, uma visitante ilustrada oitocentista, refere que a co-
munidade se notabilizava pela produção de tortas, doces e confeitos. 
Já o historiador Tito Larcher destaca as queijadas do Bárrio, as tortas 
de Aljubarrota, os esses de Alcobaça e o pão de ló de Alfeizerão, men-

cionando o autor, que este fabrico tinha a mão das monjas do mosteiro 
feminino de Cós.

A tradição doceira dos antigos coutos cistercienses é aliás convocada 
na receção aos participantes do IV Congresso de Turismo (1911) que 
visitaram a região de Alcobaça. Os congressistas deleitaram-se com as 
queijadas do Bárrio, o pão de ló de Alfeizerão e o arroz doce de Alco-
baça, ou seja, tudo o que de melhor tinha para oferecer a tradição da 
doçaria conventual segundo notícia da imprensa.

A faculdade da apropriação da herança abre igualmente caminho à 
criatividade e inovação caminho que os pasteleiros alcobacenses têm 
trilhado com inegável mestria.
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IMI atinge o mínimo legal

Agência de Desenvolvimento

No passado dia 18 de dezembro, a Assembleia Municipal apro-
vou um conjunto de medidas propostas pelo Presidente da Câ-
mara que visam aliviar a carga fiscal dos munícipes.

Redução do IMI para o mínimo legal
Aprovou-se a fixação para 2021 da taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) para o mínimo legal (0.3%), uma descida 
de 0.02 pontos percentuais (estava fixada para 2020 em 0.32%)

Em matéria de IMI familiar, serão fixados para 2021 as se-
guintes reduções:

• redução fixa de 20 euros para famílias com um depen-
dente;
• redução fixa de 40 euros para famílias com 2 dependentes;
• redução fixa de 70 euros para famílias com 3 ou mais de-
pendentes.

Maior devolução do irs aos munícipes
Também o IRS irá sofrer uma redução na percentagem de re-
tenção da autarquia. Dos 5% do valor coletado nacionalmente 

o qual os municípios têm direito a receber do Estado, a Câmara 
de Alcobaça irá em 2021 reter 3.5% e devolver 1.5%, o que 
implica, face a 2020, um ganho de 0.25% para os contribuintes 
do concelho.

Derrama
A nível da derrama, manter-se-á em 2021 o atual enquadra-
mento em vigor:

• taxa de derrama - 1.3%;
• taxa reduzida de 1% para sujeitos passivos com volume de 
negócios abaixo dos 150 mil euros no ano anterior.

 “No atual contexto revestido de grande incerteza, o Municí-
pio de Alcobaça assume a sua responsabilidade de apoiar os seus 
concidadãos aliviando a carga fiscal municipal. Trata-se de uma 
política de progressiva redução de impostos que marca, em toda 
a linha, este projeto político iniciado em 2009. Estas medidas 
terão seguramente um impacto positivo nos orçamentos fami-
liares afetados pela perda de rendimentos decorrentes da crise 
económica e pandémica”, sublinha Paulo Inácio.

Nova redução de impostos aprovada em Assembleia Municipal

Gestão autárquica reconhecida pela Ordem dos Contabilistas Certificados

De acordo com os dados do último Anuário Financeiro dos Muni-
cípios Portugueses (referente a 2019), Alcobaça é o 3º município 
de média dimensão com melhor eficiência financeira e o 8ª na lis-
tagem global.

O documento, produzido anualmente pela Ordem dos Contabi-
listas Certificados, tem em consideração um conjunto de 10 indica-
dores que apoiam a elaboração do ranking global, nomeadamente: 
Índice de Liquidez, Resultado operacional deduzido de amortiza-
ções e provisões sobre os proveitos operacionais, Peso do passivo 
exigível no ativo, Passivo por habitante, Taxa de cobertura financei-
ra da despesa realizada no exercício, Prazo médio de pagamentos, 

Município no 3º lugar em ranking de eficiência financeira

Grau de execução do saldo efetivo, Índice de dívida total, Grau de 
execução da despesa relativamente aos compromissos assumidos, 
Impostos diretos por habitante

“A boa gestão financeira do Município de Alcobaça foi desde a 
primeira hora uma preocupação deste executivo que desta forma 
vê reconhecido de uma forma clara um trabalho de mais uma dé-
cada. Ter as contas em dia permite-nos encarar as necessidades ur-
gentes das nossas populações com maior eficácia. Foi um processo 
moroso e complexo, mas atualmente com inegáveis proveitos”, su-
blinha o Presidente da Câmara Municipal.
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Recuperação do Cordão Dunar aprovado pela APA

Após ultrapassadas questões burocráticas referentes ao ordena-
mento do território, por parte da Agência Portuguesa do Am-
biente (APA), o projeto de Recuperação do Cordão Dunar em 
São Martinho do Porto foi recentemente aprovado e o concurso 
está em fase de elaboração. 

O Município celebrou um protocolo de colaboração institucio-
nal com a APA para se avançar com esta importante obra, cujo 
orçamento se estima em 200 mil euros. No âmbito do referido 
protocolo, está previsto o financiamento de 50% do valor total 
da intervenção por parte da APA, cabendo ao município, para 
além do financiamento dos restantes 50% do valor total da inter-
venção, a elaboração do projeto e execução dos procedimentos 
administrativos e de contratação pública, bem como as demais 
ações processuais que lhe competem como dono da obra.

Por forma a acelerar o processo de requalificação dos “Passa-
diços de São Martinho do Porto”, a Câmara Municipal proce-
deu, em julho de 2020, à remoção das sulipas e madeiras velhas 
degradadas pela subida das marés da baía. “É de todo o interes-
se da autarquia solucionar definitivamente esta questão para a 

Agência de Desenvolvimento

São Martinho do Porto

Foi recentemente aprovado um financiamento de cerca de 40 mil 
euros, no âmbito do Aviso POSEUR-09-2020-10, para a realização 
de estudos e projetos para as praias de Légua e Pedra do Ouro, 
com vista à definição de soluções inovadoras para a estabilização 
dos taludes na estrada de acesso e na área de estacionamento, e 
para a localização do apoio de praia. 

Com os estudos/projetos para a praia de Pedra do Ouro, pre-
tende-se igualmente a estabilização dos taludes e arribas no troço 
a norte das escadas de acesso à praia, na arriba do troço sul das 
escadas de acesso à praia, na arriba junto ao parque de estaciona-
mento superior, talude a montante do apoio de praia e taludes de 
escavação da estrada de acesso à praia, incluindo a caraterização 
geológico dos locais a intervencionar.

Esta operação irá permitir conhecer melhor e avaliar o estado 
atual das diferentes situações de erosão e de estabilização das arri-
bas e taludes destas duas praias do norte do concelho.

Reforço da segurança das praias Pedra do Ouro e Légua

qual nos manifestámos por diversas vezes disponíveis para cola-
borar”, destaca o Presidente da autarquia.

Esta intervenção está prevista no Programa da Orla Costeira 
Alcobaça-Cabo Espichel (POC-ACE), inscrevendo-se no Plano 
de Acção do Litoral XXI e no programa de execução do POC-
-ACE (ação 317) através da ação “Criação de acessos pedonais 
(PIP de S. Martinho Norte)” e prevê a sobrelevação dos troços 
do passadiço e na relocalização do troço localizado mais a sul, 
contribuindo desta forma para a recuperação e conservação do 
cordão dunar da praia de São Martinho do Porto.

O cordão dunar é de vital importância para proteção do Patri-
mónio Ambiental neste ecossistema de transição entre o meio 
marítimo e terrestre, proporcionando em simultâneo um conjun-
to de percursos pedonais para usufruto dos munícipes e visitantes. 

Com esta requalificação serão melhorados os acessos à praia, aos 
vários concessionários, a Salir do Porto e à Marginal, de forma có-
moda e segura, mantendo separadas, neste frágil ecossistema, as 
zonas utilizáveis para manutenção física, para passeios e contem-
plação da paisagem, das zonas sensíveis a proteger e a recuperar.

Pretende-se igualmente criar soluções inovadoras e sustentáveis 
que culminem na realização de ações físicas/materiais de correção 
e contenção do atual estado de erosão costeira, na proteção do lito-
ral, de pessoas e bens.

São ainda objetivos da operação encontrar soluções que minimi-
zem o risco e dotem aquelas infraestruturas e espaços públicos de 
condições de segurança para os residentes e turistas, fomentando 
um sentimento de bem-estar e conforto.

Paulo Inácio recorda que “a erosão geológica da nossa orla cos-
teira é um fenómeno natural que nos merece toda a nossa conside-
ração e preocupação, dados os riscos inerentes a nível de segurança 
para os milhares de veraneantes que todos os anos frequentam as 
nossas praias. Esta operação procurará desenvolver um importante 
conjunto de soluções de modo a consolidar o conforto e a seguran-
ça das praias em questão de forma ambientalmente sustentável.”
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Agência de Desenvolvimento

Ministra da Saúde inaugurou em Alcobaça 
primeira Unidade de Cuidados Paliativos do distrito
“Neste período de grandes dificuldades, quero partilhar publi-
camente o meu testemunho e reconhecimento pelo enorme 
profissionalismo dos homens e mulheres que trabalham neste 
hospital e pelo investimento, empenho e dedicação a esta unida-
de por parte do Ministério da Saúde, na pessoa da Sra. Ministra 
e do Dr. Licínio Gomes”, agradeceu o Presidente da Câmara 
Municipal de Alcobaça, Paulo Inácio na inauguração da nova 
ala de cuidados paliativos do Hospital de Alcobaça Bernardino 
Lopes de Oliveira (HABLO) e da entrega formal da Ambulância 
de Suporte Imediato de Vida (SIV).

A cerimónia realizou-se a 19 de março, com a presença da Mi-
nistra da Saúde, Marta Temido, que destacou “a confiança que 
temos de ter na dinâmica dos serviços públicos, concretamente, 
do Serviço Nacional de Saúde. Este hospital passou por diversas 
fases ao longo da sua vida e é com grande honra que assistimos a 
uma nova readaptação dos seus serviços assistenciais, agora mais 
preparados para dar uma resposta única no distrito de Leiria. 
Esta unidade de cuidados paliativos, a primeira do distrito, irá 
marcar uma nova era em matéria de cuidados de saúde nesta 
importante região do país.”

A autarquia, maioritáriamente através de fundos comunitários, tem feito um investimento contínuo na 
melhoria da Rede de Cuidados de Saúde do concelho dos quais destacamos a Nova Extensão de Saúde do 
Vimeiro; a requalificação da Extensão de Saúde de Turquel, as obras de requalificação da Unidade de Saú-
de Pedro e Inês – Alcobaça; a nova Extensão de Saúde São Martinho do Porto; a Nova Unidade de Saúde 
Familiar da Benedita e por fim o apoio financeiro à nova Unidade de Cuidados Paliativos e aquisição da 
ambulância SIV para o Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira.

O Presidente do Conselho de Administração do Centro Hos-
pitalar de Leiria (CHL), Licínio Gomes, destacou “a primeira 
visita do responsável máximo da pasta da Saúde a este hospital o 
que muito nos honra a todos. Desde a integração do HABLO no 
CHL, investimos 2.5 milhões de euros na remodelação, requalifi-
cação e construção de raiz de várias alas, valências e serviços. Esta 
nova unidade de cuidados paliativos tem capacidade para acolher 
250 utentes por ano num investimento de cerca de 700 mil eu-
ros. Neste contexto, gostaria de agradecer todo o apoio, desde a 
primeira hora, do Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça.”

“A autarquia muito contribuiu em tempo oportuno (2013) 
para redirecionar o HABLO para Leiria, quando poucos acre-
ditavam que fosse possível. Julgo que agora todos reconhecem 
unanimemente esta decisão como uma aposta ganha”, frisa 
Paulo Inácio.

A intervenção na ala de cuidados paliativos foi cofinanciada 
por fundos comunitários. A autarquia atribuiu ao todo um mon-
tante global de 100 mil euros ao HABLO que reverteram para 
esta unidade e para aquisição da Ambulância SIV.

Receção da Sra. Ministra da Saúde para a Inauguração da Unidade de Cuidados Paliativos

Cerimónia de inauguração da Unidade de Cuidados Paliativos

Novo investimento 
nas infraestruturas de saúde do concelho
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Nova ala de cuidados paliativos
no Hospital de Alcobaça é caso único no distrito de Leiria
Em Março entrou em funcionamento a nova ala de cuidados pa-
liativos do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira.

Trata-se da primeira Unidade de Cuidados Paliativos do dis-
trito de Leiria num investimento de 600 mil euros na recon-
versão do antigo serviço de cirurgia geral para a instalação de 
12 novas camas, distribuídas por dez quartos, que integrarão a 
Rede Nacional de Cuidados Paliativos.

Os quartos dispõem de instalações sanitárias privativas adapta-
das a mobilidade condicionada, espaços de trabalho destinados 
aos profissionais, banho assistido, copa do utente, instalações 
sanitárias para visitas e para profissionais, sala de tratamentos e 
zonas de sujos e limpos, refeitório e sala de convívio/atividades 
e respetivas instalações sanitárias associadas.

Prevê-se uma resposta anual a cerca de 250 doentes.
A intervenção foi cofinanciada em 85% pelo quadro comu-

nitário Portugal 2020, e contou ainda com uma doação de 75 
mil euros por parte do Município de Alcobaça por via de um 
protocolo assinado em outubro de 2019.

Hospital dotado de uma nova
Ambulância de Suporte Imediato de Vida
Neste quadro de apoio e de investimento nas infraestruturas 
de saúde do concelho de Alcobaça, a autarquia atribuiu ao todo 
um montante global de 100 mil euros ao Hospital de Alcoba-
ça Bernardino Lopes de Oliveira que reverteram quer para a 
unidade de cuidados paliativos quer para a instalação de uma 
Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).

“Este equipamento de socorro estava prometido, desde 
2013, pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 
aquando da integração do Hospital de Alcobaça no Centro Hos-
pitalar de Leiria. É com grande satisfação e sentido de defesa 
da saúde pública do concelho que contribuímos decisivamente 
para o desbloquear de todo este processo”, explana o Presiden-
te da Câmara.

Este veículo de emergência, equipado com diversos meios 
técnicos e humanos, é muito importante quer para o transporte 
de doentes em cuidados paliativos, quer para o auxílio de diver-
sas tipologias de urgências que carecem de transferência rápida 
e qualificada para hospitais centrais.
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Receção da Sra. Ministra da Saúde para a Inauguração da Unidade de Cuidados Paliativos

Cerimónia de inauguração da Unidade de Cuidados Paliativos

Unidade de Cuidados Paliativos

Unidade de Cuidados Paliativos Ambulância de Suporte Imediato de Vida
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O projeto de cobertura e modernização da rede de fibra ótica tem 
sido estrategicamente planeado, entre a Altice Portugal e o Mu-
nicípio de Alcobaça. É um investimento que pretende sinalizar o 
dever de todos os agentes nacionais de olharem para o território 
de forma igual, sem discriminação, sendo o objetivo comum atin-
gir praticamente a cobertura total de fibra ótica. 

De acordo com a informação veiculada Altice Portugal, verifi-
ca-se que a cobertura de rede móvel se cifra acima dos 99% em 
grande parte do concelho, podendo, pontualmente, existir zonas 

com cobertura mais fraca devido à orografia do terreno e devido à 
distância das estações de base na zona envolvente. Para fazer face 
a estas dificuldades, estão previstas novas estações para reforço de 
cobertura móvel.

Constata-se que em 2019 a Altice garantia uma cobertura da 
rede de fibra ótica na ordem dos 83% a nível do território do con-
celho de Alcobaça, valor que estimava aumentar para 94% até ao 
final deste ano, o que representaria um total de 37062 habitações 
e empresas com acesso à rede de fibra ótica. 

Rede móvel e internet

Legenda: HP – nº de casas/empresas com a acesso à rede de fibra ótica * em estudo

Tabela com dados forncedidos pela Altice Portugal
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Concelho com excelente taxa de cobertura
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O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Alcobaça 
(PERU) é o documento que constitui o instrumento de progra-
mação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da cidade de Al-
cobaça, através do qual a Câmara Municipal estabelece os eixos 
estratégicos de atuação e o programa de intervenção municipal 
com vista à regeneração urbana desta área da cidade, centrada 
no seu centro tradicional e funcional.

O PERU vai ao encontro das prioridades de atuação que têm 
vindo a ser tomadas pela autarquia ao longo da última década, 
robustecendo esta estratégia. Uma das suas principais preocu-
pações centra-se no reforço da centralidade da cidade de Al-
cobaça no seio da estrutura urbana do concelho e, por esta via, 
também no reforço do papel da cidade e do concelho a nível 
regional, tirando o maior partido do seu potencial económico, 
social, ambiental e patrimonial. 

“Num mundo globalizado e cada vez mais competitivo, as 
cidades desempenham um papel chave como motores do de-
senvolvimento local. É fundamental que a cidade de Alcobaça 
assuma, na constelação urbana do concelho, um papel estrutu-
rante e agregador com efeitos positivos num novo desenvolvi-
mento dos principais aglomerados urbanos concelhios”, pode 
ler-se no documento. 

Face aos elevados patamares de autonomia adquiridos pelos 
principais aglomerados urbanos do concelho, como Pataias, Be-
nedita e São Martinho do Porto, “será crucial a capacidade do 
concelho de Alcobaça para chamar a si um papel relevante na 
organização territorial e funcional de maior escala”.

Áreas de reabilitação urbana (ARU) de São Martinho
do Porto, Pataias, Coz, Aljubarrota e Benedita 
Complementarmente à operação de reabilitação urbana da 
ARU da cidade de Alcobaça, e com vista ao aprofundamento  
da estratégia de reabilitação urbana concelhia, a Câmara Muni-
cipal delimitou, igualmente, as ARU de São Martinho do Porto, 
Pataias, Coz, Aljubarrota e Benedita, focadas nas 5 maiores fre-
guesias do concelho. Também aqui, o objetivo é a definição das 
correspondentes operações de reabilitação urbana através da 
elaboração dos programas estratégicos de reabilitação urbana 
(PERU), com vista à valorização destes territórios.

Os aglomerados urbanos de Benedita, Pataias e São Martinho 
do Porto, apesar da sua dependência à sede de concelho, pos-
suem características funcionais que lhes permitem uma signi-
ficativa autonomia e que se traduzem numa área de influência 
e de atração específica e abrangente. Noutro plano, surgem os 
pequenos aglomerados onde se concentra um património his-
tórico e cultural de particular valor. A vila histórica de Aljubar-
rota, com uma forte matriz medieval, empresta o seu nome a 
um momento determinante da história de Portugal, a batalha 
de Aljubarrota. Já o aglomerado de Coz surge indelevelmente 

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana

Afirmar a centralidade de Alcobaça no concelho e na região

Com efeito, a visão de futuro definida para o território da ARU 
da cidade de Alcobaça, o coração do concelho, compreende a con-
solidação de uma centralidade atrativa para residentes, visitantes e 
investidores, tendo sempre como principal desígnio a melhoria da 
qualidade de vida dos seus cidadãos.

Deste modo, a afirmação da cidade enquanto sede de conce-
lho alicerça-se em 5 eixos estratégicos essenciais:

• Qualificar o ambiente urbano e assegurar um espaço 
urbano melhor integrado;
• Consolidar a multifuncionalidade e promover a dina-
mização económica e a coesão social;
• Valorizar o património cultural e diversificar a oferta 
turística;
• Promover a sustentabilidade ambiental e valorizar os 
recursos naturais;
• Promover a mobilidade urbana sustentável.

“Estamos a criar as condições para uma modernização sólida 
e sustentável da cidade de Alcobaça, através do reforço da qua-
lidade de vida, do melhoramento das acessibilidades, da criação 
de mais e melhor oferta turística e da aposta na mobilidade sus-
tentável. O trabalho feito na sede de concelho é também pen-
sado em prol das nossas 13 freguesias. Acreditamos que uma 
sede de concelho forte e atrativa será o motor do desenvolvi-
mento de todos as comunidades locais do concelho”, destaca 
Paulo Inácio.

ligado ao Mosteiro ali localizado, que foi um dos mais proemi-
nentes conventos femininos da Ordem de Cister.

Conforme referido antes, a delimitação destas 5 ARU está in-
timamente ligada ao processo de reabilitação urbana na cidade 
de Alcobaça, cuja dinâmica importa estender a outros aglome-
rados urbanos do concelho, dotando-os de cada vez melhores 
condições urbanísticas, socioeconómicas e ambientais.

A delimitação das 5 ARU obedece a um conjunto de objetivos 
estratégicos tais como:

• Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado;
• Estimular a reabilitação do edificado conjugadamente 
com a aposta na requalificação do espaço público, equipa-
mentos e infraestruturas;
• Recentrar as dinâmicas funcionais nas zonas mais centrais 
e consolidar a multifuncionalidade do espaço urbano;
• Incrementar a mobilidade urbana;
• Valorizar o património histórico e cultural;
• Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis;
• Assegurar o equilíbrio ecológico e a eficiência ambiental.
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Cultura em Rede

Projetos cofinanciados dinamizam a cultura

No âmbito da candidatura “Programação Cultural em Rede” 
do Programa Operacional - Programa Operacional Regional do 
Centro, Alcobaça está envolvida em duas frentes:

• Rede Cultural Aljubarrota 1385
• Lugares Património Mundial do Centro 2.0

Rede Cultural Aljubarrota 1385
Apresentada em agosto de 2020, aquando das Comemorações 
dos 635 anos da Batalha de Aljubarrota, a candidatura conjun-
ta dos municípios de Alcobaça, Porto de Mós e Batalha para 
concretizar o projeto “Rede Cultural – Aljubarrota 1385” foi re-
centemente aprovada pelo Programa Operacional – Programa 
Operacional Regional do Centro (Centro 2020).

Liderada por Alcobaça, esta iniciativa concretiza uma ação 
em rede sob a designação “Programação Cultural em Rede” 
do Programa Operacional Regional do Centro, que concede 
apoios financeiros aos investimentos que visem promover a di-
namização, promoção e desenvolvimento do património cultu-
ral, enquanto instrumento de diferenciação e competitividade 
dos territórios designadamente através da sua qualificação e 
valorização turística.

Como parceiros surge a companhia S.A. Marionetas - Tea-
tro & Bonecos (S.A. Marionetas), de Alcobaça, na qualidade 
de copromotor e a Fundação Batalha de Aljubarrota, enquanto 
parceiro institucional.

No âmbito da “Rede Cultural - Aljubarrota 1385”, estão pre-
vistas a apresentação de espetáculos, comuns aos três municí-
pios, com datas e locais a anunciar:

• Peça de teatro levada a cabo por grupos amadores dos três 
concelhos com base em textos do dramaturgo Luís Mourão;
• Peça de teatro infantil criada pela S.A. Marionetas.

Cada município também terá programação própria associa-
da ao tema. No caso de Alcobaça, está a ser preparado um es-
petáculo multifacetado, liderado pela S.A. Marionetas com a 
colaboração dos grupos A Corda e a Companhia Livre, ambos 
sediados em Aljubarrota.

Com a aprovação deste financiamento, o projeto, no seu glo-
bal, representa um investimento total de 299.961,00€, a que 
correspondente uma comparticipação FEDER de 280.561,00€, 
tendo como período de realização das ações previsto entre abril 
de 2021 e julho de 2022.

“O simbolismo da Batalha de Aljubarrota tem uma dimensão 
nacional que extravasa claramente o âmbito regional que en-
volve os três municípios parceiros desta candidatura. Pela sua 
importância histórica, este marco da afirmação da nacionalida-
de será a peça central de todo o trabalho que esta rede irá de-
senvolver, levando a mensagem de Aljubarrota às populações. 
Uma mensagem de esperança e de resiliência, tão essencial nos 
dias que correm”, destaca Paulo Inácio.

Lugares Património Mundial do Centro 2.0
Foi também recentemente aprovado o financiamento para a 
programação cultural da rede Lugares Património Mundial do 
Centro.

Dar continuidade ao trabalho de valorização do património 
classificado pela UNESCO e reforçar o apoio aos agentes cul-
turais são os principais objetivos da candidatura promovida pela 
Turismo Centro de Portugal e apresentada em agosto último.

O projeto articula, desde 2017, os municípios de Alcobaça, 
Batalha, Coimbra e Tomar numa rede de divulgação e dinami-
zação cultural dos monumentos Património da Humanidade, 
localizados em cada um dos quatro municípios: os Mosteiros de 
Alcobaça e Batalha, o Convento de Cristo (Tomar) e a Univer-
sidade de Coimbra a Alta e Sofia.

As atividades e eventos culturais a realizar no âmbito desta 
rede terão financiamento até 300 mil euros, no quadro do Avi-
so N.º CENTRO-14-2020-12, sob a designação “Programação 
Cultural em Rede” do Programa Operacional Programa Opera-
cional Regional do Centro.

No caso particular de Alcobaça, estão previstos os seguintes 
concertos, com datas e locais a anunciar:

• Concerto pela Orquestra Clássica do Centro com um con-
ceituado solista alcobacense;
• Concerto do projeto Amália Hoje;
• Concerto da Banda Sinfónica de Alcobaça e coro partici-
pativo.

Para a vereadora da Cultura Inês Silva esta aprovação do 
financiamento consolida “o histórico de sucesso de uma rede 
com provas dadas e com uma enorme vontade de crescimento 
e de superação dos atuais desafios.”

Apresentação da candidatura do projeto “Rede Cultural - Aljubarrota 1385”

Apresentação da candidatura do projeto “Lugares Património Mundial do Centro 2.0”
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Percursos Pedestres em Terras de Cister

Neste momento estão marcados os seguintes percursos pedestres, oficialmente denominados de Pequenas Rotas (PR):
 
PR1 ACB - “Vale de Ventos” (Turquel) | 2,5 km (PNSC)
PR2 ACB – “Por Coz, Alpedriz e Montes”| 10,2 km (CMA / UFCAM)
PR3 ACB - “São Martinho do Porto, entre a Serra e o Mar”| 7,7 km (CMA/JF SMP)
PR4 ACB - “Trilho da Vestiaria” | 7,2 km (UFAV)
PR5 ACB - Mata Nacional do Vimeiro | 4,2 km (CMA / JF VIMEIRO)
PR6 ACB - Rota dos Fornos de Cal de Pataias | 3,3 km (CMA/UFPM)
PR7 ACB – “Aljubarrota – pelo Vale da Ribeira do Mogo “ | 12,5 km (CMA/JF ALJUBARROTA)

O Caminho da Nazaré até Fátima está marcado e passa no concelho de Alcobaça entre o Casal da Areia e a Cumeira, 
passando pelo Mosteiro de Santa Maria de Coz e pela capela da Senhora da Luz (um troço de 8,8 km).

Atualmente pode encontrar uma rede de percursos pedestres 
marcados em vários pontos do concelho que enaltecem a na-
tureza e a história trilhadas dos nossos antepassados. São mais 
de 55 km que permitem a incursão pelo património natural, 
cultural e arquitetónico deste território.

A Câmara Municipal de Alcobaça (CMA), o Parque Natu-
ral das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e as Juntas de 
Freguesia, oferecem um conjunto de percursos marcados, quer 
sejam para solitários caminhantes, famílias ou grupos organiza-
dos. Seja para lazer, desporto espontâneo ou simplesmente para 
respirar ar puro. 

Está em curso o reforço da oferta das PR pelo património por 
todo o concelho (parceria entre a CMA e as Juntas de Freguesia).

Freguesias com percursos em fase de marcação: Benedita, 
Maiorga, Bárrio, Alfeizerão, Cela, Turquel e Évora de Alcobaça.

 
Recomendações aos caminhantes
Material aconselhado: roupa e calçado confortáveis, agasalho 
para o vento, boné, mapa, cantil com água, óculos de sol, bússo-
la, binóculos, máquina fotográfica e/ou caderno de notas.

“Cada vez é mais importante a conservação do nosso meio am-
biente, educar as novas gerações para a preocupação ambiental, 
e com isso a valorização do património, não só ambiental, mas 
também cultural. Em todo o concelho existem marcos distin-
tos de biodiversidade, de fauna e flora, paisagens naturais, mas 
também inúmeras paisagens culturais. Paisagem muito marcada 
pela presença dos monges cistercienses que durante séculos er-
gueram notáveis obras de engenharia hidráulica, um notável sis-
tema agrícola e de povoação das terras. Um dos percursos mais 
ambiciosos é a pedonalização integral do rio Alcoa desde a sua 
nascente até à foz, um projeto de médio prazo que muito nos 
deve orgulhar”, afirma o Presidente da Câmara Municipal.

Para a realização dos percursos pedestres devem-se privile-
giar zonas com pouca movimentação de pessoas, garantindo o 
distanciamento físico de pelo menos 3 metros entre praticantes, 
sem prejuízo do cumprimento das regras de etiqueta respira-
tória, da lavagem correta das mãos, assim como das outras me-
didas de higienização. Em dias chuvosos não é aconselhável a 
realização dos percursos.

Da natureza: tirar apenas fotos, deixar só pegadas! 
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Com o objetivo de concretizar uma educação e formação livres 
de estereótipos de género, promoção da igualdade de género e 
prevenir/reduzir a violência nas relações interpessoais (violên-
cia contra as mulheres e a violência doméstica), o Município 
de Alcobaça aceitou o desafio lançado em 2019 pela Comis-
são para a Cidadania e Igualdade de Género e candidatou com 
sucesso o projeto “Inês=Pedro?”. A apresentação do projeto 
realizou-se a 15 de fevereiro, através de videoconferência.

Elaborado pelo Município de Alcobaça (Promotor), em par-
ceria com três entidades (Agrupamento de Escolas de São Mar-
tinho do Porto, Escola Profissional de Agricultura e Desenvol-
vimento Rural de Cister e Comissão Nacional de Promoção 
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens de Alcobaça), o 
projeto “Inês=Pedro?” conseguiu a aprovação de um finan-
ciamento total de 56.223€ através do programa europeu EEA 
Grants - Small Grant Scheme #2.

Os “Small Grant Scheme #2” são projetos de prevenção e es-
tratégias de apoio a crianças e jovens na área da violência contra 
as mulheres e a violência doméstica. No caso particular deste 
projeto, os fundos são provenientes da Islândia, do Liechtens-
tein e da Noruega.

A sua concretização pretende, em simultâneo, fortalecer e 
enriquecer as estratégias locais já existentes de promoção e 
capacitação de competências sócio emocionais em crianças e 
jovens (projetos Origami e Uma Aventura em Alcobaça), de 
apoio a vitimas de violência doméstica (GAVVD) e de capacita-
ção de profissionais no ativo e de pais/famílias.  

Assim, o projeto consiste na realização de sessões / atividades 
artísticas e práticas colaborativas. Cerca de 96% das 158 sessões 
a realizar durante 24 meses (até junho de 2022) serão realizadas 
nas escolas com uma abordagem holística, estruturando-se em 
intervenções diretas com cinco grandes grupos de atividades, 
designadamente: 

(1) intervenção direta nas crianças do Jardim de Infância; 
(2) intervenção direta nas crianças dos 1º e 2º ciclos; 
(3) intervenção direta nos jovens do 3º ciclo e secundário; 
(4) formação de docentes e não docentes; 
(5) capacitação de pais/famílias.

As atividades terão caráter pedagógico procurando promover 
aprendizagens significativas e o desenvolvimento das capacida-
des cognitivas, criativas e reflexivas das crianças/jovens. 

As ações com os profissionais e os pais tendem a reforçar e fa-
cilitar as apropriações de igualdade de género e de não violên-
cia nas crianças e nos jovens, constituindo, em simultâneo, uma 
forma de sustentabilidade e de propagação do projeto, após o 
seu términus formal.

Igualdade de Género promovida nas escolas

As metas definidas confluem para: 
• reforço de perceções de igualdade de género e não vio-
lência; 
• alteração de estereótipos e diminuição de atitudes/com-
portamentos agressivos, nomeadamente: 

• o aumento do número de raparigas ciganas em fre-
quência escolar; 
o a diminuição de comportamentos agressivos no âm-
bito escolar;
• inclusão de ações concretas na área de Educação para 
a Cidadania.

“Com este projeto, o Município de Alcobaça pretende dar 
um contributo concreto, focado e incisivo na mitigação destas 
questões sociais que constituem um problema já com uma forte 
dimensão transgeracional. Através de soluções criativas, cultu-
rais e artísticas, o Município e respetivos parceiros vão imple-
mentar um programa de atividades que procuram estimular o 
debate e a reflexão junto da comunidade educativa sobre estas 
problemáticas sociais, com o objetivo de questionar estereóti-
pos e formar novas mentalidades. Trata-se de um projeto de 
grande responsabilidade e pertinência”, explica a vereadora da 
Ação Social Inês Silva.  

NOTA: o projeto será brevemente retomado tendo sido in-
terrompido devido ao encerramento das escolas no âmbito das 
medidas de contingência e de prevenção da pandemia do Co-
vid-19, implementadas pelo Governo.

Políticas Sociais Inovadoras 
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As candidaturas ao Incentivo à Natalidade realizam-se exclu-
sivamente via on-line desde fevereiro, sendo obrigatório um 
registo prévio feito através da página de internet do Portal do 
Munícipe - portaldomunicipe.cm-alcobaca.pt.

Após a confirmação, a candidatura está disponível nos 
Serviços Online » Ação Social » Incentivo à Natalidade.

“Com este incentivo, a Câmara Municipal procura não só 
contribuir para a mitigação de um problema global e estrutural 
como também dar um claro sinal de apoio às famílias residentes 
no sentido de promover a fixação de pessoas no território. Des-
te modo, estamos a apoiar os jovens casais para a consolidação 
familiar, mais do que nunca necessária nos dias que correm”, 
afirma o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Inácio.

Candidaturas online aos incentivos à natalidade

O incentivo à natalidade é uma das 18 Medidas de Apoio à 
Família, que o Município disponibiliza para todos os habitantes 
e agregados familiares do concelhos. 

Sobre o Incentivo à Natalidade:
• Apoio até ao valor de €250,00 por cada criança registada 
como natural do concelho, a atribuir sob a forma de reem-
bolso de despesas elegíveis, realizadas em estabelecimentos 
comerciais situados no concelho.
• Consulte o respetivo regulamento disponível na página de 
internet do município de Alcobaça – www.cm-alcobaca.pt.

O Regulamento Municipal de Ação Social será atualizado de 
modo a dar resposta aos atuais desafios e dinâmicas sociais. Re-
sumidamente, as alterações em estudo consistem em:

• Os apoios concedidos pela Câmara Municipal passam a 
estar ajustados ao Indexante dos Apoios Sociais, que serve 
de referência para os vários apoios sociais dados pelo Esta-
do Português.
• Dado que, o apoio à renda tinha uma duração máxima 
de três anos, após os quais teria de haver um interregno de 
dois anos e que os principais beneficiários do apoio à renda 

Alterações ao Regulamento Municipal de Ação Social

são munícipes, com pensões de baixo valor, e limitados - por 
questões de saúde ou de idade - quanto à possibilidade de 
obter outras formas de rendimentos, o Regulamento esti-
pula agora que, para este perfil de munícipes, o apoio à ren-
da passe a não ter limite temporal, permitindo desta forma 
não expor os beneficiários a uma situação de precariedade. 
• Por forma a adaptar a prestação dos apoios à realidade 
do mercado habitacional do concelho, aumenta-se a renda 
máxima admitida por tipologia habitacional.

Políticas Sociais Inovadoras 
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O projeto Rede Cultura 2027 tem vindo a promover encontros sectoriais quer de museus quer de biblio-
tecas dos 26 municípios parceiros.

A Biblioteca Municipal de Alcobaça e os Museus Municipais – Museu do Vinho e Museu Raul da Bernarda – 
têm marcado presença nestas sessões que procuram fomentar a interação de ideias entre os responsáveis 
por estes espaços culturais e sociais, considerados peças-chave na consolidação da candidatura de Leiria 
a Capital Europeia da Cultura.

Museus Municipais
Os Museus, entre todas as áreas da cultura, são considerados 
como um dos recursos mais concretos da diversidade cultural 
que vai tecendo a Rede Cultura que está a emergir neste terri-
tório entre as serras e o Atlântico. No seio da Rede, nasceu um 
espaço dinâmico de reflexão sobre o que deve e não deve ser um 
Museu, partilhando ideias e experiências, tendo como fim uma 
proposta de integração e plano de ação para a Europa.

Alcobaça, com a sua rede museológica emergente – de museus 
consolidados (Museu do Vinho de Alcobaça) e projetos em cur-
so, nomeadamente o Museu das Máquinas Falantes e a Escola 
Museu Cardeal D. José Policarpo de Frei Domingos na Bene-
dita – procura afirmar-se como peça integrante dos propósitos 
dos museus da Rede cuja mais-valia se insere no potenciar de 
uma política de ação comum onde a partilha de conhecimento, 
de programação e de gestão patrimonial e cultural se perspetiva 
ser um marco de desenvolvimento territorial/regional.

O projeto Museu na Aldeia é a expressão mais visível desta es-
tratégia comum, envolvendo 13 museus e 13 aldeias dos 26 mu-
nicípios (ver página seguinte).

Biblioteca Municipal
Construir e consolidar uma forma de gestão das bibliotecas com 
base no conceito de Governança Partilhada, é um dos grandes 
objetivos traçados pelo conjunto de bibliotecas dos 26 municí-
pios parceiros da Rede Cultura 2027, do qual a Biblioteca Mu-
nicipal faz parte.

Este conceito materializa-se na uniformização das políticas de 
gestão e dinamização de coleções, assim como das políticas de 
aquisições e de empréstimo interbibliotecas, com vista à criação 
de um catálogo coletivo.

Deste modo procura-se fomentar a igualdade de oportunida-
des entre bibliotecas do interior e do litoral através, por exemplo, 
da criação de atividades itinerantes: exposições, oficinas, sessões, 
entre outros.

Promover sinergias locais com instituições públicas e privadas 
de diversos setores (ex: teatro, dança, etc.) e colaborar em can-
didaturas nacionais e internacionais são também objetivos desta 
parceria a 26.

Proveitos e contributos
dos museus e biblioteca municipais
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Museu Raul da Bernarda participa
no projeto transconcelhio “Museu na Aldeia” 

O Município de Alcobaça, através do Museu Raul da Bernarda, 
está a participar no projeto transconcelhio “Museu na Aldeia”, 
reunindo as comunidades de 13 aldeias e objetos de 13 museus. 
O museu municipal forneceu à aldeia de Cabeças em Alvaiázere 
uma peça de cerâmica contemporânea do seu espólio, da autoria 
do artista português Alberto Cidrães que foi produzida no âmbi-
to do Simpósio Internacional de Cerâmica de Alcobaça de 1987. 

No início de março, o Município realizou uma visita técnica à 
aldeia de Cabeças onde a peça será trabalhada e reinterpretada. 

O “Museu na Aldeia” potencia ser um estudo de caso a nível 
nacional e desenvolve-se do encontro entre uma equipa que 
inclui artistas, museólogos, sociólogos, psicólogos e população 
em geral. A partir de objetos que os participantes têm em casa, 
desenvolve-se e esclarece-se a ideia de museu e do valor mu-
seológico. Numa fase posterior, um objeto de cada museu será 

apresentado à comunidade, que o reinterpretará num novo for-
mato artístico a mostrar no museu que cedeu a peça original. 

O projeto decorre até ao fim de 2022 e compreende ainda a 
criação de um museu virtual, com informação que permita a 
replicação e disseminação do processo noutros pontos do país. 
Em paralelo, decorrerá uma avaliação do impacto pelo Politéc-
nico de Leiria. Organizado e coordenado pela a Sociedade Ar-
tística e Musical dos Pousos (SAMP), de Leiria, o projeto tem 
como objetivo: chegar a pessoas que vivam em comunidades 
mais isoladas e que se encontrem em solidão. 

Este projeto integra a candidatura de Leiria a Capital Eu-
ropeia da Cultura, envolvendo vinte e seis concelhos da Rede 
Cultura 2027, estrutura de suporte a esta candidatura e é finan-
ciado pela Iniciativa Portugal Inovação Social e pela Câmara 
Municipal de Leiria.

O Município finalizou recentemente a primeira fase de um exten-
so programa de informatização das coleções na posse do Museu 
do Vinho e do Museu Raul Bernarda.  

Ao todo foram já registadas na plataforma In Patrimonium (pla-
taforma de inventariação utilizada por vários municípios, unidades 
museológicas e coleções privadas) 404 peças de cerâmica:

• Museu do Vinho de Alcobaça – 241;
• Museu Raul da Bernarda – 163.

O processo passa pelo registo fotográfico individual de cada peça 
e sua posterior catalogação através da plataforma, tendo como ob-

Museus Municipais informatizam o seu inventário

jetivos essenciais consolidar a investigação e a identificação das pe-
ças, mas também reforçar a segurança na eventualidade de algum 
furto ou desaparecimento.

Ao todo os Museus Municipais detêm um espólio de cerca de 
20 mil peças. 

“Esta ferramenta abre também a possibilidade de disponibilizar 
online todo o vasto espólio museológico do Município de Alco-
baça, de modo a que este seja facilmente consultado para fins de 
investigação académica, entre outras”, explica o Presidente da Câ-
mara Municipal Paulo Inácio.
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Novo Palco regressa em 2021

Devido ao período de confinamento decretado pelo Governo em 
janeiro, não se realizaram os espetáculos previstos no âmbito da 
programação do festival Novo Palco, um projeto inovador conce-
bido pelo Município para apoiar agentes culturais do concelho.

Uma das áreas mais prejudicadas pela pandemia do novo co-
ronavírus Covid-19 foi a cultura, que engloba artistas, autores, 
compositores, técnicos de som, de palco e de multimédia, entre 
muitas outras profissões ligadas a este enorme setor.

No sentido de apoiar os agentes culturais locais, a Câmara 
Municipal de Alcobaça lançou em outubro de 2020 o NOVO 
PALCO, um evento cultural multidisciplinar com artistas e gru-
pos locais que têm a oportunidade de atuar nas grandes salas de 
espetáculos do concelho: Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva 
Monteiro.

Entre outubro e dezembro do 2020, realizaram-se 16 espetá-

culos nas mais diversas áreas artísticas como a música, o teatro, a 
dança e a ópera, tendo atraído cerca de 1000 espetadores.

O conceito de NOVO PALCO “sugere um novo alento dado 
ao setor local da cultura, assim como a abertura de novas opor-
tunidades de promoção do trabalho dos artistas e grupos do con-
celho de Alcobaça. Desta forma, o Município procura mitigar as 
dificuldades sentidas por este setor essencial para a comunidade, 
como se pode constatar pelo número de espetadores dos espe-
táculos já realizados”, explica a Vereadora da Cultura Inês Silva.

As novas datas dos 10 espetáculos de janeiro e fevereiro que 
foram adiados devido ao confinamento serão brevemente anun-
ciadas. Alerta-se para o facto deste evento estar condicionado à 
evolução da pandemia do Covid-19 em Portugal e em particular 
no concelho de Alcobaça, pelo que poderá sofrer alterações ou 
cancelamentos de última hora.
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Biblioteca mais próxima dos utilizadores

Com o intuito de adaptar os serviços ao contexto da atual pan-
demia, a Biblioteca Municipal de Alcobaça (BMA) lançou re-
centemente um conjunto de novas valências que procuram re-
forçar o seu posicionamento junto da comunidade e aumentar 
os seus níveis de adesão. Desde janeiro deste ano que BMA 
angariou mais 125 novos utilizadores, perfazendo um total de 
11.022.
Para além destes novos serviços a BMA redirecionou e aumen-
tou as atividades de promoção do livro para as redes sociais de 
forma a estar mais próxima dos utilizadores em tempos de con-
finamento.

A Biblioteca Municipal de Alcobaça, após o 2º confi-
namento, reabriu as suas portas no dia 15 de março, 
cumprindo todas as regras de segurança. Aguarda-
mos a sua visita!

PressReader
Os utilizadores têm agora acesso gratuito ao PressReader, onde 
são disponibilizados jornais e revistas online, num total de mais 
de 7.000 publicações nacionais e estrangeiras. Esta plataforma 
permite ao utilizador, através do computador ou de aplicação 
móvel, o acesso direto e integral a publicações de mais de 150 
países e em mais de 60 línguas, num interface com várias fun-
cionalidades.

“A Biblioteca já disponibilizava o acesso a um conjunto di-
versificado de jornais e revistas aos seus utilizadores. Com esta 
plataforma, a oferta aumenta de forma exponencial, com a van-
tagem de poder ser usufruída em qualquer lugar. Trata-se de 
forte um investimento da Câmara Municipal, em parceria com 
a OesteCIM, em prol da qualidade de informação para os nos-
sos munícipes”, explica o Presidente da Câmara Municipal.

Publicações internacionais como o El Pais (Espanha), o 
Washington Post e o Wall Street Journal (EUA), o Libération 
e o Le Figaro (França), o Corriere de la Sera (Itália), o The 
Guardian (Reino Unido), o Jornal de Angola, a Folha de São 
Paulo (Brasil) e A Nação (Cabo Verde), entre milhares de ou-
tras revistas e jornais de todo o mundo estão disponíveis nesta 
plataforma. 

Uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Oeste, 
através da Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Oeste.

Empréstimo de livros via ctt
Pode agora requisitar, através do catálogo da Rede de Bibliote-
cas do Concelho de Alcobaça, disponível online, livros, CD’s de 
DVD’s através de e-mail ou telefone, e recebê-los, sem quais-
quer encargos, no conforto da sua casa, via CTT. O envio é feito 
de imediato com total segurança. 

Empréstimo interbibliotecas
Atualmente a BMA pode servir de intermediária, ao abrigo do 
serviço de empréstimo interbibliotecas, entre os alunos do en-
sino superior e as bibliotecas das universidades que estes fre-
quentam, ou de outra biblioteca universitária. Para usufruir do 
serviço basta ser utilizador da BMA. O envio é feito via CTT 
com total segurança. 

NOTA: a BMA tem protocolos com diversas bibliotecas uni-
versitárias, ao abrigo dos quais garante a gratuitidade deste ser-
viço. Com as bibliotecas universitárias que não estão abrangidas 
por este protocolo, o empréstimo interbibliotecas pode estar 
sujeito ao pagamento de uma taxa a definir pela biblioteca con-
tactada.

Para aceder a estes serviços de forma gratuita, basta ser utiliza-
dor da BMA, cuja inscrição é fácil, rápida e pode ser feita online. 

Mais informações acerca destes e de outros serviços através do 
telefone 262 580 880 ou e-mail: biblioteca@cm-alcobaca.pt.

Projectos & Iniciativas
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O Município de Alcobaça irá colaborar com a produtora Ukbar 
Filmes e com a RTP1 para a realização de um telefilme a ser 
rodado no concelho em agosto.

Baseia-se numa obra de Carlos Oliveira, intitulada “Pequenos 
Burgueses”, numa adaptação de Martim Baginha Cardoso.

Será realizado por Rita Barbosa, e a história terá como pano 
fundo a grande tradição de fruticultura do concelho. A ação pas-
sa-se nos anos 40, no seio de uma família ligada à fruticultura, 
com o seguinte enquadramento: “com o magnético Mosteiro de 
Alcobaça em fundo, uma série de pequenas histórias ganham 

Fruticultura como pano de fundo 
em telefilme da RTP1 a realizar no concelho

vida entre árvores de fruto, sonhos de compotas e heranças. Uns 
que muito trabalham, outros que pouco fazem numa intriga em 
género de crítica social, nos tempos conturbados da 2ª Guerra 
Mundial que pareciam tão longe mas que tiveram um enorme 
impacto na criação de indústria de compotas de frutas, que será 
o pano de fundo da nossa história”.

O filme faz parte da iniciativa “Contado por Mulheres” que irá 
produzir 10 telefilmes na região centro, realizados exclusivamen-
te por mulheres que, de acordo com entidade produtora, será 
exibida na RTP1, no último trimestre deste ano.
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Em 2020, o  Centro de Recolha Oficial de Animais do Mu-
nicípio de Alcobaça /CROAMA registou 178 adoções tendo 
acolhido 247 animais errantes recolhidos em todo o concelho. 
Procedeu ainda à esterilização de 195 animais onde se inclui os 
do programa CED (Capturar, esterilizar e devolver), relativo a 
gatos de rua.

Após o período legal de alojamento e avaliação veterinária 
estes animais podem ser cedidos a particulares ou associações 
protetoras de animais, nomeadamente a GAPA- Grupo de Ami-
gos Peludinhos de Alcobaça, com a qual foi celebrado protoco-
lo de parceria.

A adoção responsável dos animais alojados destes animais be-
neficia de uma campanha promovida pela autarquia, gratuita 
com a oferta de microchip, registo, vacina da raiva e esterilização.

Em 2020 foram alvo de vacinação antirrábica 701 animais, 
abrangendo os animais dos munícipes no âmbito da Campa-
nha de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica ema-
nada pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e alvo de 
identificação eletrónica com aplicação de microchip e respetivo 
registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia 
/SIAC, 457 animais incluindo os de munícipes e os adotados 
pelo CROAMA.

Face à situação epidemiológica atual, o projeto de sensibili-
zação designado “Visita aos nossos Animais”, inserido no Plano 
Educativo é desenvolvido através de uma sessão interativa/multi-
média onde a Médica Veterinária Municipal apresenta o CROA-
MA sensibilizando para a adoção responsável, para o não abando-
no de animais, importância da esterilização e bem-estar animal.

Autarquia promove 
adoção responsável de animais de companhia
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Câmara Municipal doa material escolar ao INATEL

A Câmara Municipal doou um conjunto de materiais escolares 
à Fundação INATEL – Instituto Nacional para o Aproveita-
mento dos Tempos Livres, no âmbito da “Campanha de Anga-
riação de Material Escolar” promovida pela instituição desde 
agosto de 2020.

O Município entregou formalmente o material escolar em no-
vembro, a representantes da fundação e da Associação Cultura 
e Juventude de Leiria, entidade que o INATEL apoiou com esta 
campanha de angariação.

“O Município de Alcobaça participa com orgulho, respon-
sabilidade e espírito de missão nesta cadeia de solidariedade. 

Desde 2016 que entregamos materiais escolares a todos os 
alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade pelo que estamos ple-
namente familiarizados com as necessidades da comunidade a 
este nível, particularmente em tempos de pandemia no qual 
perda de rendimentos por parte das famílias trouxe novas difi-
culdades. Estamos, por isso, atentos e disponíveis para colabo-
rar com todas estas ações de solidariedade”, frisa a Vereadora 
da Ação Social Inês Silva.

Ao todo foram entregues cerca de 1500 elementos entre os 
quais dossiers, cadernos, lápis, esquadros, transferidores entre 
outros.

Pelo segundo ano consecutivo o Município promove em conjun-
to as Comemorações do Dia Internacional dos Museus e o Bom 
Dia Cerâmica, entre 15 e 18 de maio, com uma programação 
cultural eclética com ações disponibilizadas também nas plata-
formas e redes sociais do município e dos agentes parceiros. 

O ICOM - International Council of Museums, estabeleceu 
como tema da presente edição do Dia Internacional dos Mu-
seus, que se celebra a 18 de maio, “O futuro dos museus: recu-
perar e reimaginar”. Neste âmbito, o ICOM convida os museus 
e comunidades locais para criar, imaginar e compartilhar novas 
práticas de (co)criação de valor e de soluções inovadoras para 
os novos desafios sociais, económicos e ambientais. 

Quanto ao Bom Dia cerâmica, que se celebra entre 15 e 16 de 
maio, o atual contexto de pandemia obriga a uma programação 
intercalada entre atividades presenciais e online. É de referir 
que este evento promovido pela Associação Portuguesa de Ci-
dades e Vilas de Cerâmica, decorre do conceito do “Buongior-

Dia Internacional dos Museus e Bom Dia Cerâmica 2021
no Ceramica!”, desenvolvido há 6 anos pela Associação Italiana 
de Cidades de Cerâmica, com o foco de promover e potenciar 
as Artes da Cerâmica.

O Município dará o seu contributo disponibilizando um 
conjunto de conteúdos audiovisuais com vista à promoção da 
cerâmica local, onde ganha destaque a exposição temporária 
“Fantasia & Décor: estilo, forma e cor na cerâmica artística de 
Alcobaça” patente no Jardim do Amor e na Central da Con-
fluência dos Rios, bem como duas iniciativas online: Roteiro da 
Cerâmica de Alcobaça e Demonstrações de Cerâmica ao Vivo 
com ceramistas profissionais locais. 

Como culminar destes eventos está a participação do Museu 
Raul da Bernarda no projeto “Museu na Aldeia” (ver página 
42), com a chegada da peça selecionada para Aldeia de Cabe-
ças (Alvaiázere), cujo acontecimento será sinalizado com uma 
performance artística e a respetiva instalação museológica na 
aldeia, transmitida em live streaming com várias intervenções.

Comemoração conjunta
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Censos 2021 no concelho de Alcobaça

O Município de Alcobaça, como parte integrante e ativa da es-
trutura nacional dos Censos 2021 - promovida pelo INE (Insti-
tuto Nacional de Estatística) - encontra-se neste momento em 
plena operação, movimentando uma das maiores equipas da 
zona Oeste, composta por: 1 Delegada Sub Regional, 2 Dele-
gados Municipais, 1 Técnico Municipal, 1 Interlocutor Munici-
pal, 13 Coordenadores de Freguesia e 60 Recenseadores. 

A partir de 5 de abril, receberá em sua casa a visita do Re-
censeador Censos 2021, devidamente identificado pelo INE 
(Instituto Nacional de Estatística) e pelas Forças de Segurança 
(GNR e PSP) que colaboram em todo o processo que irá soli-
citar a sua colaboração, no sentido de conseguirmos o mais fiel 
“retrato” do nosso país. Em caso de dúvida, contacte a sua Junta 
de Freguesia.

A execução dos Censos 2021 vai desenvolver-se ao longo 
de 3 fases, durante 10 semanas
Fase I
05 de abril a 18 de abril, 2 semanas.
Reconhecimento da área de acompanhamento1, distribuição da 
carta porta a porta pelos recenseadores, atualização da Listagem 
de edifícios e alojamentos e recolha das variáveis de edifício.
Fase II
19 de abril a 30 de maio, 6 semanas.
Resposta e Recolha (internet, papel, recenseador, telefone) e 
continuação do trabalho da Fase I.
Fase III
31 de maio a 13 de junho, 2 semanas.
Fecho da área de acompanhamento, conclusão da resposta e 
continuação do trabalho da Fase II.

Para que serve os Censos?
O INE é o organismo oficial responsável por produzir e divulgar 
informação estatística de qualidade, promovendo a coordenação, 
o desenvolvimento e a divulgação da atividade estatística nacional.

Através dos dados dos Censos é possível obter uma “foto-
grafia” dos indivíduos e das suas condições de habitabilidade. 
Deste modo, ficamos a saber: Quantos somos?, Como somos?, 
Onde vivemos? e Como vivemos?.

A comparação com os dados dos recenseamentos anteriores 

Projetos & Iniciativas

permite analisar as transformações da sociedade portuguesa 
em termos demográficos e socioeconómicos. Os dados censi-
tários são, assim, essenciais para a análise da estrutura social e 
económica do País, da sua evolução e tendências, permitindo 
ainda a comparação com outros países. Deste modo, os Censos 
são uma fonte única e renovável de dados que, caraterizando a 
população e o parque habitacional, surgem como valiosos ins-
trumentos de diagnóstico, planeamento e intervenção, nos mais 
variados domínios, como por exemplo:

• Na definição de objetivos e prioridades para as políticas glo-
bais de desenvolvimento;

• No planeamento regional e local;
• Nos estudos de mercado e sondagens de opinião;
• Na investigação em ciências sociais.

Como se fazem?
• Os Censos utilizam na sua execução uma metodologia de 

recolha exaustiva de dados, isto é, todas as unidades estatísticas 
do universo que se pretende analisar são contactadas com o 
objetivo de se obter a informação.

• As unidades estatísticas a caracterizar são: edifício, alojamento, 
agregado e indivíduo. Assim, todos os alojamentos serão observa-
dos e todas as pessoas residentes serão contadas e caracterizadas.

• O INE, este ano vai introduzir alterações significativas no mo-
delo censitário. Pretende-se um Censo mais digital, mais cómodo 
para a população e mais eficaz na gestão dos recursos públicos.

• A população vai receber uma carta do INE, distribuída por-
ta a porta pelo Recenseador, com os códigos necessários para 
responder com segurança pela internet, podendo usar qualquer 
equipamento informático como: Smartphone, Tablet ou com-
putador pessoal. Também é possível solicitar a ajuda do Recen-
seador, dirigir-se à Junta de Freguesia da área de residência, ou 
através do eBalcão e existe ainda a opção de telefonar para a 
Linha de Apoio ou preencher os questionários em papel

• A informação recolhida refere-se ao “momento censitário”, 
que corresponde ao dia e hora, específicos e claramente identi-
ficados, em relação aos quais se recolhem todos os dados.

• Face ao atual contexto epidemiológico foi definido um Protoco-
lo de Saúde Pública para a preparação e execução dos Censos 2021.
(FONTE: INE)

Onde estão todos.
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Projectos & Iniciativas

24 horas por dia ao serviço dos munícipes

Serviço Municipal de Proteção Civil

“O Serviço Municipal de Proteção Civil tem sido um 
instrumento absolutamente fundamental e permanen-
temente disponível no combate à pandemia no conce-
lho de Alcobaça. Graças ao seu empenho e dedicação, 
o Município tem conseguido cumprir a sua missão de 
apoiar os munícipes mais fragilizados e vulneráveis 
a todo este contexto complexo e difícil que estamos a 
viver. Uma palavra de profunda gratidão.” 

Paulo Inácio, Presidente da Câmara Municipal 

Contactos e Solicitações aumentam em 2020
O Serviço Municipal de proteção registou um aumento signifi-
cativo do número de contactos. No período de 01 janeiro a 31 
de dezembro de 2020, foram registados 1858 contactos, um in-
cremento de 707 contactos face ao período homólogo de 2019.

Relativamente   ao   tipo   de   contacto, foram   agrupados   
em   quatro   categorias:

• Esclarecimentos - 50%
• Informações - 24 %
• Participações - 19%
• outros assuntos - 7%

No que toca ao assunto que motivou o contacto, existe uma 
clara predominância dos contactos para questões relativas ao 
“Covid-19”, seguindo-se os contactos motivados pelo assunto 
“Limpeza de Terreno”. 

Comparativamente com o ano 2019, verificou-se forte incre-
mente nos assuntos: “Pragas” e “Queimas/Queimadas”.

Ainda respeitante à pandemia do Covid-19, a Proteção Civil 
elaborou, em 2020, 6 planos de contingência.

Incêndios Florestais
Decréscimo de 99% da área ardida em 2020
Em 2020, contabilizaram-se, no concelho, 45 ocorrências, das 
quais 37,8% diz respeito a fogachos (ocorrências com área ar-
dida <1ha).  

Os incêndios agrícolas tiveram um impacto de 22,2% no total 
das ocorrências registadas no ano de 2020. 

A área ardida total foi de 3,84 hectares, dos quais 40,5% cor-
responde a matos, incluindo pastagens espontâneas. 

O total de ocorrências de 2020 iguala o número do ano anterior. 
Relativamente à área ardida de 2020, esta sofreu um decrésci-

mo de 91,9%  relativamente  ao  período homologo do ano 2019. 
Face à média dos últimos dez anos (638,3 hectares) verificou-

-se um decréscimo de 99,0%.

Em termos absolutos, os diferenciais face às respetivas mé-
dias do período 2010-2019 traduzem-se, em 2020, em menos 
59 ocorrências e 631,9hectares de área ardida.

Prazo para limpeza dos terrenos alargado para 15 de maio
Os proprietários à semelhança dos últimos anos a obrigação de 
limpar os seus terrenos numa faixa de 50 metros à volta das 
casas tendo como objetivo aumentar a segurança e defesa das 
pessoas e bens. A data limite para a intervenção, este ano, foi 
prorrogada para 15 de maio. 

A gestão do combustível florestal junto às casas e aos aglo-
merados populacionais é vital para evitar tragédias. Entende-
-se por gestão de combustíveis a redução de material vegetal e 
lenhoso de modo a evitar a ignição e a dificultar a propagação 
do fogo. Em síntese, significa cortar as ervas, os arbustos e as 
árvores, em algumas áreas, de forma a minimizar o risco face 
aos incêndios. Quando o incêndio atinge as áreas em que foi 
realizada a gestão de combustíveis, a propagação do incêndio 
fica dificultada. 

Por outro lado, a gestão de combustíveis facilita a acessibili-
dade dos Bombeiros e outros operacionais, tornando a sua in-
tervenção mais eficaz e segura.

Assim, é obrigatório proceder à gestão de combustíveis numa 
faixa mínima de 50 metros à volta das edificações ou instalações 
(habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equi-
pamentos) inseridas nos espaços rurais ou florestais, sendo que, 
esta faixa é medida a partir da alvenaria exterior da edificação. 

São obrigados a fazer a gestão de combustível todos os pro-
prietários, arrendatários, usufrutuários e entidades que dete-
nham terrenos inseridos nas áreas referidas anteriormente, 
mesmo que não sejam os proprietários das edificações.
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Município de Alcobaça acima da média nacional
de distribuição de desfibrilhadores
A média nacional de distribuição de dispositivos de Desfibrilha-
ção Automática Externa (DAE) é de 1 por cada 10 000 habitan-
tes. Com a aquisição e instalação de 16 novos DAE para serem 
instalados nos espaços públicos municipais de cultura e despor-
to, que se juntam aos 14 já instalados nas quatro corporações 
de bombeiros e no Estádio Municipal de Alcobaça, o concelho 
dá um salto significativo no panorama nacional, ficando com 3 
DAE por cada 10 000 habitantes.

“Alcobaça fica, deste modo, três vezes acima da média nacio-
nal e aproxima-se dos elevados parâmetros de implementação 
destes equipamentos a nível europeu. De acordo com os da-
dos disponíveis, estes dispositivos já salvaram milhares de vidas 
uma vez que a sua disponibilidade permite que as pessoas se-
jam reanimadas o mais rapidamente possível reduzindo o risco 
de não-recuperação”, explicou o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Alcobaça Paulo Inácio, em conferência de imprensa 
realizada em novembro.

Projetos & Iniciativas

Para o autarca, “um desfibrilhador deve ser encarado cada 
vez mais como um extintor, ou seja, um equipamento de segu-
rança regular. Este é mais um parâmetro de qualidade de vida 
no qual o concelho de Alcobaça se reforça.” 

Em paralelo, 11 dos edifícios identificados no programa DAE, 
foram também dotados das medidas de autoproteção validadas 
pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no 
que à segurança contra incêndios diz respeito, permitindo as-
sim o aumento do nível de segurança nesses edifícios.

Kits de treino para 4 corporações
Com o intuito de capacitar os Corpos de Bombeiros do Muni-
cípio, a Câmara Municipal, ofereceu em novembro passado às 
quatro corporações de Bombeiros do concelho (Alcobaça, Be-
nedita, Pataias e São Martinho do Porto), um kit de treino pré-
-hospitalar, constituído por um manequim adulto, um manequim 
pediátrico e um desfibrilhador automático externo de treino. 

Assim e desta forma, as corporações passam a ter um equipa-
mento que permite o treino dos operacionais para aperfeiçoar 
a sua intervenção na área da emergência pré-hospitalar, com 
ganhos de eficácia e operacionalidade junto das populações.

“A Câmara Municipal pretende, com este investimento, do-
tar as corporações de cada vez mais meios e materiais técnicos 
necessários para o cumprimento das suas funções essenciais: 
apoiar e servir as nossas populações. Deste modo, os bombeiros 
poderão simular um conjunto de situações de emergência que 
lhes permitirá um desempenho mais eficiente nas mais diversas 
operações. Este reforço de meios técnicos para os bombeiros, 
juntamente com a distribuição de desfibrilhadores pelos espa-
ços municipais, fazem do concelho de Alcobaça um território 
mais seguro e com capacidade de resposta”, explica o Presiden-
te da Câmara Municipal, Paulo Inácio.

Apresentação dos dispositivos de Desfribilhação Entrega de kits de treino às corporações

Ao todo foram formados 96 funcionários municipais e co-
laboradores das associações desportivas e culturais (6 por 
cada dispositivo):

• Gimnodesportivo de Pataias
• Gimnodesportivo de Martingança
• Gimnodesportivo D. Pedro I
• Agrupamento de Escolas SMP
• Centro Escolar da Cela
• Centro Escolar de Alcobaça
• Centro Escolar da Benedita
• Centro Escolar de Turquel
• Cine-Teatro de Alcobaça
• Estádio Municipal de Alfeizerão
• Clube de Ténis de Alcobaça
• Piscinas Municipais de Alcobaça
• Piscinas Municipais de Pataias
• Piscinas Municipais da Benedita
• Biblioteca Municipal de Alcobaça
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Deliberações APOIOS FINANCEIROS CONCEDIDOS
PELO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA 27.07.2020
»ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DESPORTIVA QUITERENSE - €6.500,00 (realização de 
obras de beneficiação das respetivas instalações);
»BANDA DE ALCOBAÇA – €35.000,00 (realização da vigésima oitava edição do evento 
denominado ‘Cistermúsica - Festival de Música de Alcobaça’);
»CLUBE DE NATAÇÃO DE ALCOBAÇA – €35.884,17 (para fazer face aos encargos com o 
pessoal afeto às instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Alcobaça no atual 
contexto de pandemia da doença COVID-19).

REUNIÃO ORDINÁRIA 10.08.2020
»CENTRO SOCIAL DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €15.000,00 (para fazer face aos seus 
encargos de funcionamento no atual contexto de pandemia da doença COVID-19).

REUNIÃO ORDINÁRIA 24.08.2020
»PARÓQUIA DE ALJUBARROTA - (atribuição de material diverso destinado a ser 
utilizado em obras de beneficiação de um barracão para arrumos sito junto à Igreja de 
São Vicente).

Reunião Ordinária de 14.09.2020
»FREGUESIA DE ALFEIZERÃO - €50.000,00 (para fazer face aos encargos com a 
beneficiação de caminhos vicinais);
»FREGUESIA DE CELA - €10.000,00 (realização de obras de  alargamento da Rua 
General Humberto Delgado e Travessa Padre Manuel R. Silvestre, junto à Igreja 
Paroquial, na Cela);
»FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €65.000,00 (beneficiação de diversos caminhos 
vicinais sitos nos lugares de Fonte Santa e Vale das Ripas);
»FREGUESIA DE MAIORGA – €34.800,00 (aquisição de uma parcela de terreno na 
Maiorga);
»FREGUESIA DE TURQUEL - €50.000,00 (beneficiação de diversos caminhos vicinais 
sitos no lugar de Covão do Milho);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES - €70.000,00 (realização 
de obras de conservação e alteração do respetivo edifício-sede e de beneficiação de 
caminhos vicinais).

REUNIÃO ORDINÁRIA 29.09.2020
»CENTRO DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO DA BURINHOSA – €30.000,00 (realização 
da Participação na Liga Placard);
»HÓQUEI CLUBE DE TURQUEL – €22.500,00 (realização de Torneios Seniores de Hóquei 
em Patins);
» CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DE MONTES – €3.337,00 (aquisição 
de equipamentos, que identifica, destinados a ser utilizados no desenvolvimento da sua 
atividade).

REUNIÃO ORDINÁRIA 13.10.2020
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO MARTINHO 
DO PORTO - €60.000,00 (encargos com a realização de obras de beneficiação e 
conservação das respetivas instalações);
»CENTRO PAROQUIAL DE ASSISTÊNCIA NOSSA SENHORA D’AJUDA – €12.606,70
(para fazer face aos seus encargos de funcionamento, em virtude de, no atual contexto 
de pandemia da doença COVID-19);
»FUNDAÇÃO INATEL - (doação de diverso material escolar, no âmbito da  campanha 
‘CAMPANHA SOLIDÁRIA DE ANGARIAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR’);
»SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALFEIZERÃO  - €150.236,14 (realização de obras 
de ampliação das respetivas instalações);

REUNIÃO ORDINÁRIA 29.10.2020
»FREGUESIA DE BENEDITA - €82.904,81 (para fazer face aos encargos com o pessoal 
afeto ao Complexo das Piscinas Municipais na Benedita, no atual contexto de pandemia 
da doença COVID-19);
»FREGUESIA DE BENEDITA - €34.168,00 (beneficiação de diversos caminhos vicinais);
»FREGUESIA DE CELA - €35.637,00 (beneficiação de diversos caminhos vicinais e 
aquisição de um triturador);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES - €76.000,00 (aquisição de 
uma trituradora e um veículo ligeiro);
»BANDA DE ALCOBAÇA – €13.000,00 (no âmbito do Programa de Apoio Sustentado da 
Direção-Geral da Artes para os anos de dois mil e vinte a dois mil e vinte e um);
»ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA – €500,00 (elaboração de um livro alusivo à sua 
fundação e à evolução da história do Futebol no Distrito);
»AIRO-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO OESTE – €6.800,00 (encargos referentes 
ao segundo ano de realização de atividades no âmbito da consolidação do ‘cluster’ de 
cutelaria de Santa Catarina e Benedita).

REUNIÃO ORDINÁRIA 09.11.2020
»FREGUESIA DE ALJUBARROTA – €73.800,00 (realização de obras de beneficiação de 
diversos caminhos vicinais);
»FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO - €70.000,00 (encargos com a construção 
de uma casa mortuária);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA - €24.600,00 (encargos com a 
aquisição de uma carrinha);
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, DE SERVIÇOS E INDUSTRIAL DE ALCOBAÇA E REGIÃO DE 
LEIRIA (ACSIA) – €10.500,00 (implementação de uma dinâmica para o setor local de 
doçaria e produção de licores de forma a apoiar este setor, minimizando os efeitos 
negativos decorrentes da não realização da edição deste ano da Mostra Internacional de 
Doces e Licores Conventuais na atual conjuntura de pandemia da doença COVID-19);
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO LOURENÇO DE MAIORGA (atribuição de 
material diverso destinado a ser utilizado nas obras de reparação da Casa Paroquial da 
Bemposta);
»ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, DE SERVIÇOS E INDUSTRIAL DE ALCOBAÇA E REGIÃO DE 
LEIRIA (ACSIA) – €53.000,00 (assegurar a iluminação festiva natalícia);
»FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA 
ENCARNAÇÃO DE BENEDITA - €58.769,40 (realização de obras de recuperação do 
pórtico e arranjos exteriores da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da 
Encarnação de Benedita);

REUNIÃO ORDINÁRIA 11.12.2020
»FREGUESIA DE ALJUBARROTA (apoio técnico na elaboração de projeto de 
requalificação do parque infantil de Carvalhal de Aljubarrota);
»FREGUESIA DE BÁRRIO - €56.800,00 (a realização de obras de beneficiação de 
diversas vias);
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 

Tel: 262 580 800

Fax: 262 580 850

e-mail: cmalcobaca@cm-alcobaca.pt

web: 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

Tel: 262 580 820

e-mail: 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 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

Bilheteira – 2ª a 6ª: 11h00-13h00 e das 13h00 e 

das 13h30 às 17h00

(fins de semana e feriados – só abre quando há 

espetáculos)

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 

GAB. 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

 

SERV. MUNICIPALIZADOS

262 580 900 | Nº Verde / Avarias 808 206 419 

MUSEUS 

CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS

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 DE CERÂMICA DE ALCOBAÇA

MARIA DO CÉU E LUIS PEREIRA DE SAMPAIO

Rua Frei Fortunato, 2460-261 Alcobaça

Marcação de visitas: 936 585 478 

MUSEU RAUL DA BERNARDA

Ponte D. Elias, 2460-261 Alcobaça

925 651 638  | museus@cm-alcobaca.pt

 

MUSEU MONOGRÁFICO DO BÁRRIO

Largo João Soares, Bárrio

262 581 959 | juntafreguesiabarrio@sapo.pt

 

NÚCLEO DE ARTE SACRA DE ALJUBARROTA

Praça do Pelourinho s/n 2460-601 Aljubarrota

Marcação: Junta de Freguesia de Aljubarrota

262 507 113 | j.f.aljubarrota@gmail.com

JUNTAS DE FREGUESIA  

Alcobaça e Vestiaria 

Sede: Tel. 262 581 130

Delegação: 262 596 099

Alfeizerão: 262 999 290

Aljubarrota 

Sede: 262 507 113

Correios e Atendimento: 262 508 111 

Coz, Alpedriz e Montes: 262 544 155

Bárrio: 262 581 959

Benedita: 262 929 493 

Cela: 262 503 126

Évora de Alcobaça: 262 509 418

Maiorga: 262 583 244

Pataias e Martingança

Sede: 244 589 156 

Pólo: 244 589 585

São Martinho do Porto: 262 989 188

Turquel: 262 919 733

Vimeiro: 262 910 598

SERVIÇOS DE  SAÚDE

Hospital de Alcobaça: 262 590 400

USF “Pedro e Inês” de Alcobaça: 262 590 510

Unidade de Saúde Pública: 262 590 517

Unidade de Cuidados Continuados: 262 590 514

USF de Stª Maria da Benedita: 262 925 490

UCSP “D. Nuno”

Aljubarrota: 262 508 112

Coz: 262 544 161

Évora de Alcobaça: 262 509 458

Turquel: 262 919 250

Vimeiro: 262 910 237

UCSP “Litoral”

Cela.: 262 503 068

Alfeizerão: 262 999 687

Pinhal Fanheiro: 262 503 522

S. Martinho do Porto: 262 076 620

USF “Pinhal do Rei”

Pataias: 244 585 090

Polo de Alpedriz: 262 544 291

DIVERSOS 

Posto Turismo Alcobaça: 924 032 615

E-mail: turismo@cm-alcobaca.pt 

 

Posto Turismo São Martinho Porto: 262 989 110 

 

CTT Alcobaça: 262 590 351

CTT Benedita: 262 925 281

CTT Pataias: 244 587 180

CTT S. Martinho do Porto: 262 989 282 

 

GNR de Alcobaça: 262 580 100

GNR da Benedita: 262 925 120

GNR de Pataias: 244 586 267

GNR de S. Martinho do Porto: 262 995 030

PSP de Alcobaça: 262 505 650

 

Bombeiros Voluntários de Alcobaça: 262 505 300

Bombeiros Voluntários da Benedita: 262 925 500

Bombeiros Voluntários de Pataias: 244 587 240

Bombeiros Voluntários de S. Martinho Porto: 262 

985 100

 

Número Nacional de Socorro: 112

Proteção à Floresta: 117

Saúde 24: 808 24 24 24

CONTACTOS ÚTEIS

»FREGUESIA DE VIMEIRO - €47.833,88 (realização de obras diversas, que discrimina, 
nomeadamente a beneficiação de determinadas vias);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA – €13.300,00 (realização de 
obras diversas, que discrimina, nomeadamente a beneficiação do piso da Rua das 
Barradas);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PATAIAS E MARTINGANÇA - €70.000,00 (realização de 
obras de beneficiação de diversas vias);
»CIRCULO DE ARTE CULTURA E DESPORTO DO VIMEIRO - €10.531,26 (construção, nas 
respetivas instalações, de uma sala para arrumação e guarda do espólio do Rancho 
Folclórico do Vimeiro);
»FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PATAIAS  - €20.000,00 (aquisição 
de um prédio urbano sito em Pataias).

REUNIÃO ORDINÁRIA 28.12.2020
»SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALCOBAÇA - €15.000,00 (aquisição de produtos 
destinados a famílias em situação de carência alimentar no atual contexto da pandemia 
da doença COVID-19).
REUNIÃO ORDINÁRIA 11.01.2021

»CLUBE DE NATAÇÃO DE ALCOBAÇA – €25.000,00 (para fazer face aos encargos com o 
pessoal afeto às instalações do Complexo das Piscinas Municipais de Alcobaça período 
de um de julho a vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte, no atual contexto de 
pandemia da doença COVID-19);
»GINÁSIO CLUBE DE ALCOBAÇA - €11.000,00 (despesas com a realização do Processo 
de Certificação);
»REUNIÃO ORDINÁRIA 27.01.2021 - CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA
(apoio logístico consubstanciado na poda dos plátanos sitos no recinto do recreio, nas 
respetivas instalações);
»FREGUESIA DE BÁRRIO - €75.877,19 (realização de obras de alargamento do 
cemitério de Pinhal Fanheiro);
»FREGUESIA DE CELA - €67.086,20 (realização de obras de beneficiação de diversas 
vias vicinais);
»FREGUESIA DE ÉVORA DE ALCOBAÇA - €30.000,00 (realização de diversas obras, 
nomeadamente requalificação dos cemitérios de Évora de Alcobaça e de Carris);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCOBAÇA E VESTIARIA - €40.307,10 (realização de 
obras de demolição de muro existente e construção de novo muro no Cemitério da 
Vestiaria e de demolição de muro existente e construção de novo muro no limite de 
terreno localizado na Rua Maria e Oliveira, na Vestiaria);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COZ, ALPEDRIZ E MONTES – €48.000,00 (realização de 
trabalhos de conservação e beneficiação do respetivo edifício-sede);
»SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO VIMEIRO - €20.000,00 (aquisição de uma viatura 
adaptada para o transporte dos respetivos utentes);
»CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA MAIORGA - €20.000,00 (realização de obras de 
melhoramento das respetivas instalações);
»CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA BENEDITA - €10.976,79 (para fazer face aos seus 
encargos com as despesas acrescidas decorrentes do atual contexto de pandemia da 
doença COVID-19).

REUNIÃO ORDINÁRIA 08.02.2021
»S.A. MARIONETAS - TEATRO E BONECOS - €12.000,00 (realização do evento 
denominado’24.ª Edição “Marionetas na Cidade’, a ter lugar na cidade de Alcobaça).

REUNIÃO ORDINÁRIA 19.02.2021
»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);
»FREGUESIA DE ALFEIZERÃO - €35.000,00 (realização de obras diversas);
»FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO – €38.680,14 (realização de obras 
diversas);
»FREGUESIA DE BENEDITA - €82.088,98 (para fazer face a encargos diversos com as 
instalações do Complexo das Piscinas Municipais na Benedita e recursos humanos a 
estas afetos, relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de dois mil e vinte 
e janeiro e fevereiro de dois mil e vinte e um, no atual contexto de pandemia da doença 
COVID-19);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PATAIAS E MARTINGANÇA - €95.000,00 (para fazer face 
a encargos diversos, nomeadamente com as instalações do Complexo das Piscinas 
Municipais de Pataias e recursos humanos a estas afetos reportados ao período de 
outubro de dois mil e vinte a março de dois mil vinte e um, atenta a quebra de receitas 
decorrente da pandemia da doença COVID-19);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PATAIAS E MARTINGANÇA - €115.000,00 (realização de 
obras de beneficiação do edifício-sede da Freguesia, e que o restante e primeira fase 
das obras de requalificação da antiga escola de Paredes da Vitória);
»UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PATAIAS E MARTINGANÇA – €100.000,00 (para aquisição 
de um trator);
»CISTER SPORT DE ALCOBAÇA –  €16.500,00 (despesas com o Projeto de 
Melhoramentos no Pavilhão D. Pedro I de Alcobaça);
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALCOBAÇA - 
€10.000,00 (aquisição de equipamento de proteção individual no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19);
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BENEDITA - 
€10.000,00 (aquisição de equipamento de proteção individual no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19);
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PATAIAS – 
€10.000,00 (a aquisição de equipamento de proteção individual no âmbito da pandemia 
da doença COVID-19);
»ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO MARTINHO DO 
PORTO – €10.000,00 (aquisição de equipamento de proteção individual no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19);
»CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA – EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA BASE SIV 
(SUPORTE IMEDIATO DE VIDA) DO HABLO (HOSPITAL DE ALCOBAÇA BERNARDINO 
LOPES DE OLIVEIRA) - €16.605,00 (realização das obras de construção da base SIV 
(suporte imediato de vida) do HABLO (Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de 
Oliveira).




